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ُبسمميحرلا نمحرلا هللا 
كنستغفره،ُكنعوذُابهللُمنُشركرُأنفسناُكسيئاتُأعمالنا،ُمنُُإفُاٟتمدُهلل٨ُتمدهُكنستعينو

يهدهُهللاُفبلُمضلُلوُكمنُيضللُفبلُىادمُلو،ُكأشهدُأفُالُإلوُهللاُكحدهُالُشريكُلو،ُ
ُأماُبعد:ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُكأشهدُأفُدمحماُعبدهُكرسولو

ُكغَتىاُمنُاألممُالتفرؽُكوانُكقد راُفبلُمناصُمنُحصوؿُفإفُهللاُقدُكتبُعلىُىذهُاألمة
ُذلكُكماُقدرُكقدُحصلُكماُأخربُالرسوؿُملسو هيلع هللا ىلصُفُاٟتديثُالصحيحُ:ُ

(ُ افًتىقًتُاليهوديُعلىُإحدلُكسبعُتىًُفرقةنُكافًتىقًتُالنَّصارلُعلىُاثنتًُتُكسبعُتىًُفرقةنُكتفًتؽي

ًُفرقةُن ُكسبعُتى ُ.ُ(أمَّيتُعلىُثبلثو

ُكافُعليوُالرسوؿُصلىُهللاُكأمرانُشرعناُحىتُنسلمُمنُىذاُ التفرؽُكآاثرهُأفُنسَتُعلىُما
ُعليوُكسلمُكصحابتوُالكراـُرضوافُهللاُعنهمُفُالعلمُكالعمل.

ُىذهُالفرؽُعلىُطوؿُكعرضُخارطةُالعادلُاإلسبلميُكقدُحصلُأفُالتقيتُأبحدُ كنرلُاليـو
تئناؼُٔتسقطُُكىوُالشيخُمسعودُالراشدمُالقاضئُتحكمةُاالساإلابضيةُفُعمافُُمشايخ

ككافُُ–عمرىاُهللاُابلتوحيدُكالسنةُُ-كماُأفادينُبذلكُفُمدينةُىيماءُبسلطنةُعمافُ
ىػػُفحصلُبيٍتُكبينوُحوارُفُبعضُا١تسائلُالفقهيةُكظهرُمنوُُّْٗذلكُفُصيفُعاـُ

ُكمرجوحُكلكنُحدثٍتُعماُىوُأىمُ؛ُىذهُا١تسائلُدائرةُبُتُراجحالتشديدُفُذلكُفقلتُ:
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يدةُاليتُيًتتبُعليهاُا٢تدلُكالضبلؿُكدخوؿُاٞتنةُأكُالنارُفأظهرُعدـُرغبتوُفُمسائلُالعق

ُكقلت:ُِتبنيوُالتسامحُكاألخوةُكاحملبةُذلكُمبديُن ُ؟أين ربك الذي تعبدهفطرحتُعليوُسؤاالن

ُ.فقاؿ:ُالُأدرمُ!ُهللاُأعلمُ

ُفوضعتُيدمُعلىُرأسيُكقلتُ:ُماُأكربىاُمنُمثلكُيُشيخ!!

ُعليوُبعضُاألدلةُفُذلكُكمنُضمنهاُ:مثُأخذتُأسردُ

ُحديثُاٞتارية.

ُفقاؿ:ُىيُجاىلة!!

ُالنيبُملسو هيلع هللا ىلص٢ُتا.ُفقلت:ُالعربةُفُإقرار

ُكيفُأفُجاريةُترعىُالغنمُالُتقرأُكالُتكتبُتعرؼُىذهُالعقيدةُك٬تهلهاُمنُيسموفُ فانظر
ًُتكتُا١تنقوؿُكا١تعقوؿ.علماءُفُببلدىمُنتيجةُتشرهبمُلعقائدُمنحرفةُجانبتُالصوابُف

مثُحصلُبيٍتُكبينوُتواصلُعنُطريقُاٞتواؿُكرسائلُالواتسابُفأرسلتُلوُبعضُماُيتعلقُ
لعاـُأرسلُرلُقبلُرمضافُُإنوُهبذاُاألمرُانصحناُكمذكرناُفلمُيكنُمنوُردُخبلؿُفًتةُطويلةُمث

قُرسالةُمؤلفةُمنُستُصفحاتُفُبيافُماُىوُعليوُمنُاعتقادُكمنهجُفُالعقيدةُُُُْْ
عدـُمعرفةُعلىُفرأيتُفيهاُعجبناُفُتبنيو٠ُتليطُمنُعقائدُالفرؽُالضالةُكاستدالالتُتدؿُ

الردُعلىُماُُلفُىذهُاألمةُفاستعنتُابهللُفا١تنهجُالصحيحُلبلستدالؿُالذمُكافُعليوُس
ُأفُأخرجهاُفُىذاُا١تؤلَّفُٖتتُعنوافُ:رأيتُلتوُبرسالةُأرسلتهاُإليوُمثُكردُفُرسا

 بطالن ما يف رسالة قاضي ُعَمان
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ليستفيدُمنوُعامةُا١تسلمُتُكخاصتهمُكقدُاعتمدتُفيوُعلىُاالستدالؿُابلكتابُكالسنةُ
كقدمتُلوُبعدةُمقدماتُتبُتُكأقواؿُالصحابةُكمنُتبعهمُإبحسافُمنُعلماءُاإلسبلـُ

ا١تنهجُالصحيحُالذمُينبغيُأفُيكوفُعليوُا١تسلمُكالذمُ٭تصلُبوُاجتماعُا١تسلمُتُحقاُن
ُعلىُ عنُالشعاراتُالفارغةُكالرباقةُاليتُتقـو علىُكفقُمرادُهللاُكرسولوُملسو هيلع هللا ىلصُكبعيداُن كصدقاُن

فاتُفيحصلُاجتماعُصورمُمعُالتجميعُكالتكتيلُبدكفُنصحُكتصحيحُلؤلخطاءُكا١تخال
يعناُكىقػيليوبػيهيٍمُشىىتَُّىاختبلؼُالقلوبُكاجتماعُاليهودُالذينُقاؿُهللاُفيهم:ُ) بػيهيٍمُٚتًى ُ.(ٖتىٍسى

ُكمنُمنطلقاتُذلكُالقاعدةُاإلبليسية:

فيماُاختلفناُفيو" ُ"نتعاكفُفيماُاتفقناُعليوُكيعذرُبعضناُبعضاُن

ُعلىُعدـُإنكارُا١تنكرُكالردُ علىُا١تخالفُحىتُفُأصوؿُالدينُكالعقائدُكماُكاليتُتقـو
كىذاُمصادـُٞتميعُالنصوصُاليتُفيهاُاألمرُاب١تعركؼُكالنهيُعنُا١تنكر كالردُُطبقوىاُعملياُن

ُكماُقاؿُتعاذل:ُ)ُعلىُا١تخالفُت ُكىفىريكاًُمنُبىًٍتًُإٍسرىائًيلىُكيستحقُصاحبهاُاللعنة ُالًَّذينى ليًعنى
ًُلسىاًفُدىاكيكدىُكىعًُ ُٔتىاُعىصىواُكَّكىانيواُيػىٍعتىديكفُىعىلىىى ًلكى ُيػىتػىنىاىىٍوفىُعىنُ*ُُيسىىُاٍبًنُمىٍرًنىىُُۚذىى كىانيواُالى

ُكىانيواُيػىٍفعىليوفُى ُمىا ُ(مُّنكىروُفػىعىليوهيُُۚلىًبٍئسى

كصلىُهللاُكسلمُعلىُنبيناُدمحمُكعلىُآلوُفأسأؿُهللاُأفُينفعُهباُك٬تعلهاُخالصةُلوجهوُ
ُكصحبوُأٚتعُت.

ُنُراشدُبنُانصرُاٟتبشاف.دمحمُب

ُعاصمةُدكلةُالتوحيدُكالسنة.

ُُقُُْْ/َُ/َِ

ُ
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ُ(ُمقذماخ)ُ
ُ:ُانمرجغ ػىذ االختالف كتاب هللا وسىح وثٍه ملسو هيلع هللا ىلصانمقذمح األول: 

ُكتابُ إذاُاختلفناُفُمسألةُماُفإننا٨ُتنُا١تسلمُتُلناُمرجعُنرجعُإليوُ٭تلُاختبلفاتناُأالُكىو
ُملسو هيلع هللا ىلص.ُهللاُكسنةُنبيو

كىذاُىوُالواجبُعلىُٚتيعُا١تسلمُتُفإفُمنُأركافُاإلسبلـُاليتُالُيصحُإسبلـُأحدُإالُ
ُالشهادتُتُطاعةُهللاُكطاعةُ اُعبدهُكرسولو(ُكالـز هباُ)شهادةُأفُالُإلوُإالُهللاُكأف٤ُتمدن

ُفقطُكحاؿُ ا١تنافقُتُالذينُقاؿُهللاُتعاذلُعنهمُرسولوُملسو هيلع هللا ىلصُكاتباعُأمر٫تاُكليستُالشهادةُقوالن
يُى) كىاَّللَُّي ُلىرىسيوليوُي يػىٍعلىميًُإنَّكى ُاَّللًَُُّۗكىاَّللَُّي ُلىرىسيوؿي ُاٍلمينىاًفقيوفىُقىاليواُنىٍشهىديًُإنَّكى ٍشهىديًُإفَُّإذىاُجىاءىؾى

سولوُفتجدىمُماُ(ُلكنُحا٢تمُككاقعهمُخبلؼُماُادعوهُمنُاإلٯتافُابهللُكُراٍلمينىاًفًقُتىُلىكىاًذبيوفُى
ًإذىاًُقيلى٢ُتىيٍمُتػىعىالىٍواُيىٍستػىٍغًفٍرُبُت٫ُتزُك١تزُكتفريطُفُالصلواتُكتضييعُللجهادُكذكرُهللُقليلُ) كى

ُاَّللًَُّلىوٍَّكاُريءيكسىهيٍمُكىرىأىيٍػتػىهيٍمُيىصيدُّكفىُكىىيمُمٍُّستىٍكربيكفُى (ُفأينُامتثا٢تمُألمرُهللاُلىكيٍمُرىسيوؿي
ُكرسولو؟!ُ

بُعلينإُتنبُىذاُا١تسلكُالوعرُكا١تزلقُا٠تطرُفإنوُسبيلُغوايةُكضبلؿُيلقيكُفُفعليوُكج
ُهنايتوُفُغياىبُالنفاؽُكا١تنافقُتُالذينُقاؿُهللاُعنهمُ:ُ) ٍرًؾُاأٍلىٍسفىًلًُمنى ُاٍلمينىاًفًقُتىًُفُالدَّ ًإفَّ

دى٢ُتىيٍمُنىًصَتنا ُ(ُ.النَّاًرُكىلىنُٕتًى

ُكسنةُنبيوُملسو هيلع هللا ىلصُأكثرُمنُأف٨ُتصرىاُىناُلكنُأذكرُلكُكأدلةُكجوبُالرجوعُإذلُكتابُهللا
ُمنهاُ: ُٚتبلن

ُكىأيكرلُاأٍلىٍمًرًُمنكيٍمُُۖفىًإفُُقاؿُتعاذلُ:) -ُ كىأىًطيعيواُالرَّسيوؿى ُأىيػُّهىاُالًَّذينىُآمىنيواُأىًطيعيواُاَّللَُّى يى
لًُ ُاٍْلًخًرُُۚذىى ُكينتيٍمُتػيٍؤًمنيوفىُاًبَّللًَُّكىاٍليػىٍوـً ُاَّللًَُّكىالرَّسيوًؿًُإف ُتػىنىازىٍعتيٍمًُفُشىٍيءوُفػىريدُّكهيًُإذلى كى
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ُكىأىٍحسىنيُتىٍُ ره يػٍ (ُالحظُأفُهللاُسبحانوُكتعاذلُجعلُالرجوعُإليوُكإذلُنبيوُصلىًُكيبلنُخى
ُهللاُعليوُكسلمُعبلمةُاإلٯتاف.

كالردُإذلُهللاُيرادُبوُالردُإذلُكتابوُكالردُإذلُالرسوؿُملسو هيلع هللا ىلصُيكوفُابلردُإذلُسنتوُكعلىُىذاُإٚتاعُ
 ا١تسلمُتُ.

عواُأفُالردُإذلُهللاُسبحانوُىوُالردُإذلُكتابوُكالردُإذلُقاؿُابنُالقيمُرٛتوُهللاُتعاذل:)الناسُأٚت
ُّالرسوؿُملسو هيلع هللا ىلصُىوُالردُإليوُنفسوُفُحياتوُكإذلُسنتوُبعدُكفاتو(

ُُقاؿُتعاذلُ:) -ِ ُعىلىٍيًوُتػىوىكٍَّلتي رىّبًٌ ًلكيميُاَّللَُّي ُاَّللًَُُّۚذىى ًإذلى كىمىاُاٍختػىلىٍفتيٍمًُفيًوًُمنُشىٍيءوُفىحيٍكميوُي

 (.ًإلىٍيًوُأينًيبُيكُى
ديكاًُفُُقاؿُتعاذل:) -ّ ٬ُتًى الى نػىهيٍمُمثيَُّ ُبػىيػٍ ًُفيمىاُشىجىرى ُ٭تيىكًٌميوؾى ُيػيٍؤًمنيوفىُحىىتَّى ُالى ُكىرىبًٌكى فىبلى

ُكىييسىلًٌميواُتىٍسًليمنا (ُانظرُجعلُعبلمةُاإلٯتافُالصادؽُٖتكيمُأىنفيًسًهٍمُحىرىجنا٦ُتًٌَّاُقىضىٍيتى
 فيماُاختلفناُفيو.النيبُملسو هيلع هللا ىلصُ

ُمىعىُالرَّسيوًؿُسىًبيبلنُقاؿُتعاذل:ُ) -ْ تىًٍتُاٗتَّىٍذتي ُلىيػٍ ُيى ٍيًوُيػىقيوؿي ُيىدى عىلىىى ُالظَّادلُي ُ*ُكىيػىٍوـىُيػىعىضُّ يى
ُ ُخىًليبلن انن ٍذُفيبلى أىٗتًَّ تىًٍتُدلىٍُ ُلىيػٍ ًُإٍذُجىاءىينُُۗكىكىافُى*ُكىيٍػلىىتىى ُلَّقىٍدُأىضىلًٍَّتُعىًنُالذًٌٍكًرُبػىٍعدى

(ُأرأيتُكيفُيندـُمنُجانبُىدمُالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُكتعصبُالشٍَّيطىافيًُلئٍلًنسىاًفُخىذيكالنُ
 لؤلشخاصُالذينُأغركهُكسلكواُبوُطرؽُالغوايةُكالضبلؿ.

عليًوُكسلَّمىُخطِّاُمثُقاؿُ -ٓ ُهللًاُصلَّىُهللاُي عنُعبدهللاُبنُمسعودُهنع هللا يضرُقاؿ:ُخطَُّلناُرسوؿي

ُُ:ُىذاُسبيلُي هللًاُمثُخطَُّخطوطناُعنُٯتيًنًوُكعنُمشالًًوُمثُقاؿُ:ُىذهُسيبيلهُعلىُكلًٌ
ُمنهاُشيطافهُيدعوُإليًوُمثُقرأُ) ُتػىتًَّبعيٍواُسبيلو اًُصرىاًطيُميٍستىًقيمناُفىاتًَّبعيوهيُكىالى كىأىفَُّىىذى

ًبيًلوًُ ًُبكيٍمُعىٍنُسى تُىدمُالرسوؿُفاٟتقُكاحدُإماُأنكُيُمنُجانبُْ(.السُّبيلىُفػىتػىفىرَّؽى
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 .5ٖ/ٔإعبلم المولعٌن  
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ملسو هيلع هللا ىلصُعلىُاٟتقُكالرسوؿُملسو هيلع هللا ىلصُعلىُالباطلُكىذاُىوُالكفرُبعينوُكإماُأفُتقرُأبنكُ
 علىُالباطلُألنكُجانبتُىديوُملسو هيلع هللا ىلصُكىذاُىوُالواقعُفالقسمةُثنائية.

شكلُعليهمُكىذاُىوُحاؿُالصحابةُرضوافُهللاُعليهمُفمىتُماُاختلفواُفُشيءُأكأ -ٔ
ُكثَتةُمنهاُأفُعائشةُاهنع هللا يضرُكانتُالُ شيءُرجعواُإذلُالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُفيفتيهمُفيوُكأمثلتو
تسمعُشيئناُالُتعرفوُإالُراجعتُفيوُحىتُتعرفوُكأفُالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُقاؿُ:ُ)منُحوسبُ

ُحًُُعذب(ُفقالتُعائشةُ:ُأكليسُهللاُيقوؿ:) ُ٭تيىاسىبي ُيىًسَتنافىسىٍوؼى (ُقالت:ُسىاابن
 .ٓفقاؿ:ُ)إ٪تاُذلكُالعرضُكلكنُمنُنوقشُيهلك(

اػتماد فهم انسهف انصانح نهىصىص واجة وهى ضماوح نسالمح انمقذمح انثاوٍح : 

 :ُفهم انىصىص وفق مراد هللا ورسىنه ملسو هيلع هللا ىلص

النيبُصلىُهللاُعليوُطبعناُالسلفُالصاحلُىمُالصحابةُكالتابعوفُكاتبعوىمُكىمُالذينُقاؿُ
ُيػىليونػىهيٍم( الًَّذينى ُيػىليونػىهيٍم،ُمثيَُّ الًَّذينى ُالنَّاًسُقػىٍرين،ُمثيَُّ ري يػٍ كسلمُفيهم:ُ)خى

ٔ.ُ

ُبعضُمنُاألدلةُالدالةُعلىُىذهُا١تقدمة:

ُسُىُقاؿُتعاذلُ:) -ُ رى ُكىيػىتًَّبٍعُغىيػٍ ا٢ٍتيدىلى ُلىوُي ى ًُمنُبػىٍعًدُمىاُتػىبػىُتَّ ًبيًلُكىمىنُييشىاًقًقُالرَّسيوؿى
ُكىنيٍصًلًوُجىهىنَّمىُُۖكىسىاءىٍتُمىًصَتنا ُنػيوىٌلًًوُمىاُتػىوىذلَّى ُ(اٍلميٍؤًمًنُتى

كجوُالداللة:ُأفُهللاُسبحانوُكتعاذلُرتبُالوعيدُعلىُمشاقةُالرسوؿُملسو هيلع هللا ىلصُكاتباعُغَتُسبيلُ
ذكرهُلغوناُتعاذلُهللاُا١تؤمنُتُفلوُدلُتكن٥ُتالفةُسبيلُا١تؤمنُتُسببناُمنُأسبابُالوعيدُلكافُ

 عنُذلك.

ُفُاْليةُىمُالصحابةُرضوافُهللاُعليهمُفمنُخالفهمُفُأمُعصرُفقدُ كأكؿُا١تؤمنُتُدخوالن
ُخالفُسبيلُا١تؤمنُت.
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 .ٖٓٔرواه البخاري  
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ُُُۖقاؿُتعاذلُ:) -ِ ًإفُتػىوىلٍَّواُفىًإ٪تَّىاُىيٍمًُفًُشقىاؽو فىًإٍفُآمىنيوأُتًٍثًلُمىاُآمىنتيمًُبًوُفػىقىًدُاٍىتىدىكاُُۖكَّ

ُالسًَّميعيُاٍلعىًليمُيفُى ُۚكىىيوى ُ(سىيىٍكًفيكىهيميُاَّللَُّي
كجوُالداللة:ُأفُهللاُسبحانوُجعلُا٢تدايةُمعلقةُابإلٯتافُٔتثلُماُآمنُبوُالصحابةُفدؿُذلكُ

علىُكجوبُاعتمادُفهمهمُإذُالُٯتكنناُاإلٯتافُعلىُمثلُماُآمنواُبوُإالُعنُطريقُمعرفةُ
 عُت.فهمهمُكاتباعوُرضوافُهللاُعليهمُأٚت

ُُقاؿُتعاذل:) -ّ ُاتػَّبػىعيوىيمُإبًًٍحسىافو ُاٍلميهىاًجرًينىُكىاأٍلىنصىاًرُكىالًَّذينى ُاأٍلىكَّليوفىًُمنى كىالسَّاًبقيوفى
اُۚ ًُفيهىاُأىبىدن اًلًدينى ُخى ُٕتىٍرًمُٖتىٍتػىهىاُاأٍلىنٍػهىاري كىأىعىد٢َُّتىيٍمُجىنَّاتو عىنػٍهيٍمُكىرىضيواُعىٍنوُي ُاَّللَُّي ُرًَّضيى

ُالٍُ ًلكى ُاٍلعىًظيمُيذىى ُ(.فىٍوزي
كجوُالداللة:ُأفُهللاُسبحانوُعلقُرضاهُعمنُجاءُبعدُعصرُالصحابةُابتباعُالصحابةُ

ُا١تخالفةُأفُمنُدلُيتبعُالصحابةُرضوافُهللاُعليهمُفُالدينُفليسُمرضيناُعنوُعندُ فبمفهـو
ُكالصبلةُُك الصياـُكاٟتجُهللاُتبارؾُكتعاذلُكاتباعُالصحابةُالُيكوفُفقطُفُالعباداتُالبدنية

ك٨توُذلكُبلُيكوفُفُابدئُاألمرُابتباعهمُفُأىمُشيئُكىوُاالعتقاد١ُتاُسبقُفُاْليةُرقمُ
ُِ. 

ُحديثُ)خَتُالناسُقرينُمثُالذينُيلوهنمُمثُالذينُيلوهنم(ُكقدُتقدـُذكره. -ْ
 كجوُالداللة:ُىوُماُذكرهُابنُالقيمُرٛتوُهللاُإذُيقوؿ:

أفُخَتُالقركفُقرنوُمطلقناُكذلكُيقتضيُتقدٯتهمُفُكلُاببُمنُأبوابُ)فأخربُالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُ
ُكانواُخَتناُمنُبعضُالوجوهُفبلُيكونوفُخَتُالقركفُمطلقناُفلوُجازُأفُٮتطئُ ا٠تَتُكإالُلو

ُأفُ الرجلُفُحكمُكسائرىمُدلُيفتواُابلصوابُكإ٪تاُظفرُابلصوابُمنُبعدىمُكأخطأكاُىمُلـز
مُمنُذلكُالوجوُألفُالقرفُا١تشتملُعلىُالصوابُخَتُمنُالقرفُيكوفُذلكُالقرفُخَتناُمنه

ُ.ُٕا١تشتملُعلىُا٠تطأُفُذلكُالفنُمثُىذاُيتعددُفُمسائلُعديدة(
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عنُأّبُموسىُاألشعرمُهنع هللا يضرُعنُالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُأنوُقاؿ:ُ)النُّجيوـيُأىمىنىةهُلًلسَّمىاًء،ُفىًإذىاُ -ٓ
ُأىتىىُأىٍصحىاّبُماُُذىىىبىًتُالنُّجيوـيُأىتىى ُأىمىنىةهُألىٍصحىاّب،ُفىًإذىاُذىىىٍبتي السَّمىاءىُماُتيوعىدي،ُكىأىانى

) ُأىٍصحىاّبُأىتىىُأيمَّيتُماُييوعىديكفى ييوعىديكفى،ُكىأىٍصحىاّبُأىمىنىةهُأًليمَّيًت،ُفىًإذىاُذىىىبى
ٖ.ُ

 كجوُالداللة:ُقاؿُاإلماـُابنُالقيمُرٛتوُهللاُ:

ُكنسبتوُإذلُأصحابوُ)كجوُاالستدالؿُاب ٟتديثُأنوُجعلُنسبةُأصحابوُإذلُمنُبعدىم
ُأفُىذاُالتشبيوُيعطيُمنُكجوبُاىتداءُاألمةُهبمُماُ ُإذلُالسماءُكمنُا١تعلـو ككنسبةُالنجـو

. ُىوُنظَتُاىتدائهمُبنبيهمُملسو هيلع هللا ىلصُكنظَتُاىتداءُأىلُاألرضُابلنجـو

٢تمُكحرزناُمنُالشرُكأسبابوُفلوُجازُأفُٮتطئواُفيماُكأيضناُفإنوُجعلُبقاءىمُبُتُاألمةُأمنةُ
ُ.ٗأفتواُكيظفرُبوُمنُبعدىمُلكافُالظافركفُابٟتقُأمنةُللصحابةُكحرزنا٢ُتمُكىذاُمنُاحملاؿ(

قاؿُابنُعباسُرضيُهللاُعنهما١ُتاُقدـُا٠توارج:ُ)أتيتكمُمنُعندُأصحابُالنيبُ -ٔ
ابنُعمُالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُكعليهمُنزؿُالقرآفُفهمُأعلمُملسو هيلع هللا ىلصُ:ُا١تهاجرينُكاألنصارُكمنُعندُ

َُُبتأكيلوُمنكم(
كذكرُالنصوصُالدالةُعلىُكجوبُاعتمادُفهمُالسلفُكاتباعهمُأكثرُمنُأفُٖتصرُفُمثلُ

ُىذهُالرسالة.

ُ:ػقٍذج أهم انسىح وانجماػح فً تاب األسماء وانصفاخ إجمااًل انمقذمح انثانثح : 

ُالسنةُكاٞتماعةُفُأٝتاءُهللاُكصفاتوُ:عقيدتنا٨ُتنُأىلُ

^إثباتُماُأثبتوُهللاُلنفسوُأكُأثبتوُلوُرسولوُملسو هيلع هللا ىلصُكنفيُماُنفاهُهللاُعنُنفسوُأكُنفاهُعنوُ
ُرسولوُمنُغَتُٖتريفُكالُتعطيلُكمنُغَتُتكييفُكالُ٘تثيل^
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 .ٖٕٔ٘رواه مسلم  
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 المصدر السابك. 
ٔٓ

 ٖٓ٘/ 8وصححه شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة فً منهاج السنة   1ٖٙ8والحاكم فً المستدرن  8ٕٕ٘رواه النسائً فً السنن الكبرى  

 .1ٔٔوحسنه الوادعً فً الصحٌح المسند 
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ُسنتكلمُعنُىذاُالتعريفُمنُثبلثُجهات:

ُاٞتهةُاألكذلُ:ُبيافُمعناه:

معناهُالتزاـُالكتابُكالسنةُفماُأثبتُفيهماُأثبتناهُكماُنفيُفيهماُنفيناهُالُنتجاكز٫تاُقيدُ
ُأ٪تلة.

كأماُقولناُ)منُغَتُٖتريفُكالُتعطيل(ُفهذاُردهُعلىُا١تعطلةُكا١تؤكلةُالذينُنفواُعنُهللاُ
ُسبحانوُصفاتوُأكُأكلوىاُكصرفوىاُعنُظاىرىاُ.

ُ.ُُلتغيَتُكالتبديلُكاإلمالةُكالعدكؿفإفُالتحريفُفُاللغةُيرادُبوُ:ُا

ُ.ُُِكا١ترادُبوُفُموضوعناُ:ُتغيَتُألفاظُنصوصُاألٝتاءُكالصفاتُأكُمعانيهاُعنُمرادُهللاُهبا

ُ.ُّكأماُالتعطيلُفهوُلغةُ:ُالتفريغُكاإلخبلء

ُ.ُْكا١ترادُبوُفُموضوعناُ:ُنفيُأٝتاءُهللاُكصفاتوُأكُبعضهاُكإنكارُقيامهاُبذاتُهللا

:ُ)منُغَتُتكييفُكالُ٘تثيل(ُفهذاُردهُعلىُا١تشبهةُالذينُشبهواُهللآُتلقوُأكُا٠تلقُكأماُقولنا
ُابهللُفُاألٝتاءُكالصفات.

فإفُالتكييفُا١ترادُبو:ُجعلُالكيفيةُللشيءُكىيُاٞتوابُعنُسؤاؿُ)كيف؟(ُكىيُحالةُ
ُ.ُٓالشيءُكىيئتوُكصفتو

ُلتها.كا١ترادُبوُفُموضوعنا:ُبيافُكيفيةُصفاتُهللاُتعاذلُكحا

ُ.ُٔكأماُالتمثيلُفهوُلغة:ُالتشبيو
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ُتشبيوُصفاتُهللآُتلقوُأكُالعكس.كا١ترادُبوُفُموضوعنا:ُىوُ

: ُاٞتهةُالثانية:ُأدلةُمعتقدُأىلُالسنةُكاٞتماعةُإٚتاالن

ُكثَتة. ُفأماُأدلةُكجوبُ)إثباتُماُأثبتوُهللاُلنفسوُأكُنفيُماُنفاهُهللاُعنُنفسو(

ذلُكمنهاُأفُهللاُأعلمُبنفسوُسبحانوُكتعاذلُكىذاُمنُتصديقُُمنهاُماُتقدـُفُا١تقدمةُاألُك
كتابُهللاُتعاذلُفمنُدلُيثبتُماُأثبتوُهللاُلنفسوُفُكتابوُكدلُينفُماُنفاهُهللاُعنوُفُكتابوُ

ًُُُفهوُمكذبُلكتابُهللاُإذُىوُعلىُنقيضوُكهللاُتعاذلُيقوؿ:) ُعىلىىُاَّللَّ كىمىٍنُأىٍظلىمي٦ُتًَّنُافٍػتػىرىلى

ًُفُجىهىنَّمىُمىثٍػونلُلًٌٍلكىاًفرًينُىكىًذابُن ُُۚأىلىٍيسى ُلىمَّاُجىاءىهي ُاًبٟتٍىقًٌ ُكىذَّبى (ُفجعلُهللاُتكذيبُماُقالوُُأىٍك
ُكفرنا. ُفُكتابو

ككذلكُيقاؿُىذاُفيماُأثبتوُلوُنبيوُملسو هيلع هللا ىلصُأكُنفاهُعنوُألنوُأعلمُا٠تلقُبربوُكألنوُالُيقوؿُإالُ
ُعىًنُا٢ٍتىوىلُىُحٌقاُقاؿُتعاذل:) ُييوحىىُى*كىمىاُيىنًطقي ُكىٍحيه ًُإالَّ ُ(.ًإٍفُىيوى

ُمنوُتصديقُماُفيوُفمنُدلُيقبلُكيصدؽُماُفيوُفهوُغَتُمؤمنُهباُ كاإلٯتافُابلكتابُيلـز
ُفإ ُفُأصلُاإلٯتافُفُاللغةُالتصديق.أصبلن

ُكأماُاحملاذيرُاألربعةُُ)التحريفُكالتعطيلُكالتكييفُكالتمثيل(

ُفُاإلٟتادُفُأٝتاءُهللاُكصفاتوُ:فكلهاُداخلةُ

قاؿُالشيخُحافظُاٟتكميُرٛتوُهللا:ُ)كقدرُحذرانُهللاُمنُاال٨تراؼُعنُالنهجُالذمُقررهُهللاُ
اٍٟتيٍسٌتىُىفُكتابوُفُأٝتائوُكصفاتوُفقاؿُتعاذلُ) َّللًَُّاأٍلىٍٝتىاءُي ُُكى ُيػيٍلًحديكفى فىاٍدعيوهيُهًبىاُُۖكىذىريكاُالًَّذينى

ُكىانيواُيػىٍعمىليوفُى (ُكأصلُاإلٟتادُفُكبلـُالعربُالعدكؿُعنُالقصدُكا١تيلًُفُأىٍٝتىائًًوُُۚسىييٍجزىٍكفىُمىا
ُُٕكاٞتورُكاال٨تراؼُكمنوُاللحدُفُالقربُال٨ترافوُإذلُجهةُالقبلةُعنُٝتتُالقرب(
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ُالسًَّميعيُاٍلبىًصَتُياحملاذيرُاألربعةُقولوُتعاذل:ُ)ُكمنُاألدلةُا١تبطلة٢ُتذه ُكىًمٍثًلًوُشىٍيءهُُۖكىىيوى ُ(ُلىٍيسى

ُفهذهُاْليةُتعتربُقاعدةُلناُأىلُالسنةُفمعناىا:ُ)إثباتُببلُتشبيوُكتنزيوُببلُتعطيل(

ُففيُاْليةُالردُعلىُا١تشبهةُكا١تعطلة.

ُكىًمٍثًلًوُشىٍيءُهلىيٍُقاؿُشيخُاإلسبلـُابنُتيميةُرٛتوُهللاُتعاذل:ُ)) ُ(ُردُعلىُا١تمثلةُ)سى كىىيوى

ُ.ُٖ(ُردُعلىُا١تعطلةُ(السًَّميعيُاٍلبىًصَتُي

ُفهذهُاْليةُفيهاُإثبات١ُتعتقدُأىلُالسنةُكإبطاؿ١ُتعتقدات٥ُتالفيهمُفُالباب.

فاْليتُتُا١تتقدمتُتُفيهماُإبطاؿُلكلُىذهُاحملاذيرُاألربعةُكإليكُإبطاؿُكلُكاحدُمنهاُعلىُ
ُحدة:

ؿُمنهجُالتحريفُكىوُصرؼُالنصوصُعنُظاىرىاُبغَتُدليلُصحيحُ)التأكيلُإبطا -
ُاٍلكىًلمىُعىنُمَّوىاًضًعوًُالفاسد(ُبقولوُتعاذلُفُذـُاليهود:ُ) ُ(.٭تيىٌرًفيوفى

إبطاؿُمنهجُالتعطيلُكىوُابطلُبكلُنصُفُالقرآفُكالسنةُمثبتُلصفاتُهللاُ -
ُُتعاذل:)كأٝتائوُمثُىوُأيضناُتكذيبُللنصوصُفيدخلُفُقولوُ كىمىٍنُأىٍظلىمي٦ُتًَّنُافٍػتػىرىلى

ًُفُجىهىنَّمىُمىثٍػونلُلًٌٍلكىاًفرًينُى ُلىمَّاُجىاءىهيُُۚأىلىٍيسى ُاًبٟتٍىقًٌ ُكىذَّبى ُأىٍك ُكىًذابن (ُكقاؿُتعاذلُعىلىىُاَّللًَّ
ًُإلىىوىًُإالَُّعنُقريشُرادناُعليهم:ُ) ُالى ُرىّبًٌ ُكىىيٍمُيىٍكفيريكفىُاًبلرٍَّٛتىىًنُُۚقيٍلُىيوى ُعىلىٍيًوُتػىوىكٍَّلتي ُىيوى

ًإلىٍيًوُمىتىابًُ ًإذىاًُقيلى٢ُتىيميُاٍسجيديكاُلًلرٍَّٛتىىًنُقىاليواُكىمىاُالرٍَّٛتىىنيُأىنىٍسجيديُلًمىاُ(ُكقاؿُتعاذل:ُ)كى كى
ُكىزىادىىيٍمُنػيفيورنا  .ُٗ(ُفعليوُيكفرُمنُعطلُشيئناُمنُصفاتُهللاُتعاذلتىٍميريانى

 إبطاؿُمنهجُالتكييفُ: -
ُكيفيتهاُكذلكُكلُموج ُكيفيةُلكنناُالنعلم ُكيفيةُكمنُذلكُصفاتُهللا٢ُتا ودُخارجُالذىنُلو

ُكيفيةُالشيءُإالُبواحدةُمنُأمورثبلثةُ:  ألنوُالُٯتكنُمعرفة
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ُاألمرُاألكؿ:ُبرؤيتوُمباشرةُمثالوُقصةُإبراىيمُعليوُالسبلـ:

ُٖتيًٍييُاٍلمىٍوتُى) ُأىًرينُكىٍيفى ًُإبٍػرىاًىيميُرىبًٌ ًإٍذُقىاؿى ُقػىٍليبُُۖكى ُكىلىىًكنُلًٌيىٍطمىًئنَّ ُبػىلىىى تػيٍؤًمنُُۖقىاؿى ُأىكىدلىٍُ ُُۖقىاؿى ىى

اٍدعُي هينَُّجيٍزءناُمثيَُّ نػٍ ُمًٌ ُجىبىلو ُكيلًٌ اٍجعىٍلُعىلىىى ُمثيَُّ ًُإلىٍيكى ُفىخيٍذُأىٍربػىعىةنُمًٌنىُالطٍََّتًُفىصيٍرىينَّ ُقىاؿى ٍتًينىكى هينََُّيى

عُى ُكيفيةُإحياءُهللاُللموتىُعنُزًيزهُحىًكيمُهسىٍعيناُُۚكىاٍعلىٍمُأىفَُّاَّللَُّى (ُفإبراىيمُعليوُالسبلـُعرؼُىنا
ُطريقُالرؤيةُا١تباشرة.

ُمنُالناسُفإنكُتعرفوُكتعرؼُشكلوُكىيئتوُابلنظرُإليو. ُككذلكُلوُأردتُأفُتعرؼُفبلانن

ُربناُحىتُنعرؼُكيفيةُصفاتوُتبارؾُكتعا ُذل.كىذاُمنتفُفُحقُهللاُتبارؾُكتعاذلُفنحنُدلُنرى

) ُ.َِفإفُالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُقاؿ:ُ)تعلَّمواُأنَّوُلنُيرلُأحدهُمنكمُربَّوُحىتُٯتوتى

ُككيفيةُ األمرُالثاين:ُرؤيةُا١تثيلُكالشبيوُ.ُفإنكُإذاُرأيتُمثيلوُعلمتُأفُكيفيةُصفاتُىذا
ُصفاتُمثيلو.

ُُأنوُقاؿُ:كمثالو:ُحديثُجابرُبنُعبدهللاُهنع هللا يضرُعنُالنيبُملسو هيلع هللا ىلص

ًُعيسىىُ ًمنُرًجاًؿُشىنيوءىةى،ُكرىأىٍيتي ُكىأنَّوُي ُالٌرًجاًؿ، ًُمنى ُاألٍنًبياءي،ُفإذاُميوسىىُضىٍربه ُعىلىيَّ )عيًرضى
ُ ُإٍبراًىيمىُصىلىواتي بػىهناُعيٍركىةيُبنيُمىٍسعيودو،ُكرىأىٍيتي ُبوُشى ُمىنُرىأىٍيتي اٍبنىُمىٍرًنىىُعليوُالسَّبلـي،ُفإذاُأقٍػرىبي

بػىهناُصاًحبيكيٍم،ُهللًاُعليو ُبوُشى ُمىنُرىأىٍيتي ًُجرٍبًيلىُعليوُ-يػىٍعًٍتُنػىٍفسىوُي-،ُفإذاُأقٍػرىبي ،ُكرىأىٍيتي
بنيُخىًليفىةى(. :ُدىٍحيىةُي بػىهناُدىٍحيىةي.ُكفُرًكايىًةُاٍبًنُريٍمحو ُبوُشى ُمىنُرىأىٍيتي السَّبلـي،ُفإذاُأقٍػرىبي

ُُِ

ُمنُطرؽُمعرفةُىيئةُا١تتكلمُعنو.فجعلُالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُرؤيةُالشبيوُطريقناُ

كمثاؿُآخر:ُلوُقلتُلكُسيارةُزيدُمثلُسيارةُعمركُ.ُفإنكُستعلمُىيئةُسيارةُزيدُككيفيتهاُ
ُمنُدكفُرؤيتهاُلكنُعنُطريقُمعرفةُا١تثيلُكالشبيو.
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ُكىذهُمنتفيةُفُحقُهللاُتبارؾُكتعاذلُفبلُكفءُلوُكالُمثيلُكالنظَتُلوُجلُكعبل.

ُكىًمٍثًلًوُشىٍيءُهؿ:ُ)ألفُهللاُتعاذلُيقُو ُكيفيوناُأىحىدُه(ُكيقوؿ:ُ)لىٍيسى يىكينُلَّوي ُ(.كىدلىٍُ

ُاألمرُالثالث:ُمعرفةُالكيفيةُٓتربُالصادؽُ.

ُ ُبٍُتىُظىٍهراينًى ُالدَّجَّاؿى ُهللًاُملسو هيلع هللا ىلصُُذىكىرى مثالو:ُحديثُعبدهللاُبنُعمرُرضيُهللاُعنهماُأفَُّرىسوؿى
ُ ُكىأفَّ ، ُالييٍمٌتى ُالعىٍُتً ُأٍعوىري ىًسيحىُالدَّجَّاؿى

،ُأالُكإفَُّا١ت ُأبىٍعوىرى ُليسى تىعاذلى :ُ)إفَُّاَّللَُّى النَّاًس،ُفقاؿى
ًعنػىبىةهُ نىوُي ُ.ُكاألحاديثُاألخرلُاليتُتصفُالدجاؿ.ِِطاًفئىةه(عىيػٍ

فعلمناُىيئةُالدجاؿُككيفيةُصفاتوُمنُدكفُأفُنراهُأكُنرلُمثيلوُلكنُعرفناُذلكُعنُطريقُ
ُخربُالصادؽُكىوُكصفُالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُلو.

ُكبَتة٢ُتاُأربعةُأبوابُمنُشركةُُ كذاُمثاؿُآخر:ُلوُقلتُلكُرأيتُسيارةُزيدُفإذاُىيُبيضاء
ُككذا.

ُفإنكُستعرؼُىيئتهاُدكفُرؤيتهاُكالُرؤيةُمثيلها.

كىذاُأيضناُمنتفُفُحقُهللاُعزُكجلُفلمُيردانُدليلُصحيحُفيوُبيافُكيفيةُصفاتُهللاُعزُ
ُكجلُ.

ُكيفيةُصفاتوُعزُ فبهذهُاألمورُالثبلثةُا١تنتفيةُعنُهللاُسبحانوُكتعاذلُنعلمُأنوُالُٯتكنناُمعرفةُ
ُكجل.

ُرعيةُعلىُذلك:كمنُاألدلةُالش

ُأفُهللاُتعاذلُهنىُعنُالقوؿُعليوُبغَتُعلمُبلُقرنوُابلشرؾُبوُسبحانوُكتعاذل.
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كمنُدلُتتوفرُفيوُاألمورُالثبلثةُالسابقةُأكُأحدىاُمثُقاؿُفُكيفيةُصفاتُهللاُتعاذلُشيئناُفإنوُ
ُقدُقاؿُعلىُهللاُماُالُعلمُلوُبو.

ُبًُقاؿُتعاذل:ُ) ُلىكى ُمىاُلىٍيسى ُتػىٍقفي ُكىافىُعىٍنوُيكىالى ُكيلُُّأيكلىىًئكى ُكىاٍلفيؤىادى ًوًُعٍلمهًُُۚإفَُّالسٍَّمعىُكىاٍلبىصىرى
ُ(.مىٍسئيوالنُ

ُكىأىفُكقاؿُتعاذل:ُ) ًُبغىٍَتًُاٟتٍىقًٌ كىاٍلبػىٍغيى مٍثُى ُكىاإٍلً هىاُكىمىاُبىطىنى ًُمنػٍ ُمىاُظىهىرى ىُاٍلفىوىاًحشى قيٍلًُإ٪تَّىاُحىرَّـىُرىّبًٌ
ُتػىٍعلىميوفُىُتيٍشرًكيواُاًبَّللًَُّمىا ُكىأىفُتػىقيوليواُعىلىىُاَّللًَُّمىاُالى يػينػىٌزًٍؿًُبًوُسيٍلطىاانن ُ(دلىٍُ

ًُبًوُكقدُقاؿُتعاذلُمبينناُبطبلفُىذاُا١تسلكُ:ُ) يطيوفى ُ٭تًي ُأىٍيًديًهٍمُكىمىاُخىٍلفىهيٍمُكىالى يػىٍعلىميُمىاُبػىٍُتى
ُ(.ًعٍلمنا

ُكتابوُكقدُتقدـُذكرىاُفعليوُمنُُكأماُمنهجُالتمثيلُفقدُأبطلوُهللاُتعاذلُفُعدةُآيت- من
ُكفريتُمنهاُتكذيبوُالنصوصُاليتُتنفيُذلكُكاستنقاصُهللاُ مثلُهللآُتلقوُفقدُكقعُفُعدة

بتسويتوُبعبيدهُك٥تلوقاتوُا١تهينةُفعليوُيكوفُىذاُا١تنهجُكفرنا
ِّ.ُ

قدُالذمُفبهذهُالنصوصُكاألدلةُا١تتقدمةُيتبُتُلكُأفُمعتقدُأىلُالسنةُكاٞتماعةُىوُا١تعت
ُقدُدلتُعليوُالنصوصُكأفُكلُمعتقدُسواهُفباطلُألفُاٟتقُعندُهللاُكاحد.

كأيضناُىذاُاالعتقادُا١تتقدـُذكرهُىوُاالعتقادُاجملمعُعليوُبُتُأىلُالسنةُقاطبةُ:ُقاؿُاإلماـُ
ُابنُعبدالربُا١تالكيُرٛتوُهللا:

نةُكاإلٯتافُهباُكٛتلهاُعلىُ)أىلُالسنة٣ُتمعوفُعلىُاإلقرارُابلصفاتُالواردةُفُالقرآفُكالس
ُ.ِْاٟتقيقةُالُاجملازُإالُأهنمُالُيكيفوفُشيئناُمنُذلكُكالُ٭تدكفُفيوُصفة٤ُتصورة(

ُسيأيتُذكرهُمنُأقوا٢تمُفُالباب.ك٦تاُيدؿُعلىُإٚتاعهمُماُ
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اٞتهةُالثالثة:ُذكرُبعضُمنُقررُمعتقدُأىلُالسنةُمنُعلماءُاألمةُاإلسبلميةُكىذاُأعظمُمنُ
ُكهذهُلكنُنقتبسُقبساتُفقط:أفُ٭تصرُفُ ُرسالة

قاؿُالزىرمُرٛتوُهللا:ُ)منُهللاُتعاذلُالرسالةُكعلىُالرسوؿُملسو هيلع هللا ىلصُالببلغُكعليناُالتسليمُ -
ُ.ِٓأمٌركاُأحاديثُرسوؿُهللاُملسو هيلع هللا ىلصُكماُجاءت(

كماُعنُاألكزاعيُرٛتوُهللاُقاؿ:ُ)كافُالزىرمُكمكحوؿُيقوالف:ُأمٌركاُاألحاديثُُ -
 .ِٔجاءت(

عنُسفيافُبنُعيينةُرٛتوُهللاُأنوُقاؿ:ُ)كلُشيءُكصفُهللاُبوُنفسوُفُالقرآفُ -
 .ِٕفقراءتوُتفسَتهُالُكيفُكالُمثل(

عنُعبادُبنُالعواـُقاؿُ:ُقدـُعليناُشريكُفسألناهُعنُاٟتديث:ُ)إفُهللاُينزؿُليلةُ -
يقولوف؟ُُالنصفُمنُشعباف(ُقلنا:ُإفُقومناُينكركفُىذهُاألحاديثُ.ُقاؿُ:ُفما

قلنا:ُيطعنوفُفيها.ُفقاؿ:ُ)إفُالذينُجاءكاُهبذهُاألحاديثُىمُالذينُجاءكاُابلقرآفُ
ُرمضافُفماُنعرؼُهللاُإالُهبذهُ كأبفُالصلواتُٜتسُكْتجُالبيتُكبصـو

 .ُِٖاألحاديث(
ُكفرُ - عنُنعيمُبنُٛتادُرٛتوُهللاُتعاذلُأنوُقاؿ:ُ)منُشٌبوُهللاُبشيءُمنُخلقوُفقد

ُبوُنفسوُكرسولوُفقدُكفرُكليسُفيماُكصفُهللاُبوُنفسوُكمنُأنكرُماُكصفُهللا
ُكفرُا١تعطلةُكا١تشبهةُُكىذاُيؤيدُماُتقدـُمنُتكفَتُِٗكرسولوُتشبيو( .ُالحظُأنو

 .َّشيخُاإلسبلـُابنُتيمية٢ُتمُ

                                                             
ٕ٘

 باب لول هللا تعالى )ٌا أٌها الرسول بلغ ما أنزل إلٌن من ربن ...(. –علمه البخاري فً صحٌحه بصٌغة الجزم كتاب التوحٌد  
ٕٙ

ول أهل السنة  برلم والبللكائً فً أص ٕٕٙ/ٓٙوابن عساكر فً تارٌخ دمشك  5٘ٗرواه البٌهمً فً األسماء والصفات برلم  

1ٖ٘ . 
ٕ1

 .ٖٕٔوابن بطة فً اإلبانة  1ٖٙرواه البللكائً  
ٕ8

 .5٘ٙواآلجري فً الشرٌعة  8ٓ٘السنة لعبدهللا بن اإلمام أحمد  
ٕ5

 .ٖٙٔ/ٕٙوابن عساكر فً تارٌخ دمشك  5ٖٙرواه البللكائً  
ٖٓ

والمشبه لٌس من أثبت الصفة كما فً النصوص ولكن من لال : إن صفة الخالك كصفة المخلوق أوالعكس بدلٌل أن نعٌما وغٌره  

 من علماء السلف ممن نصوا على كفر المشبه ٌثبتون الصفات ولو كان مجرد الثبات كفرا لكان هذا حكما منهم على كفر أنفسهم .
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عنُ٭تِتُبنُ٭تِتُقاؿ:ُ)كناُعندُمالكُبنُأنسُفجاءُرجلُفقاؿُ:ُيُأابُعبدهللاُ -
(ُفكيفُاستول؟ُقاؿ:ُفأطرؽُمالكُرأسوُحىتُعبلهًُشُاٍستػىوىلُىالرٍَّٛتىىنيُعىلىىُاٍلعىرٍُ)

الرحضاءُمثُقاؿ:ُ)االستواءُغَت٣ُتهوؿُكالكيفُغَتُمعقوؿُكاإلٯتافُبوُكاجبُ
رج( ُ.ُّكالسؤاؿُعنوُبدعةُكماُأراؾُإالُمبتدعناُفأمرُبوُأفُٮتي

كقعُفُىذهُكقدُقاؿُشيخُاإلسبلـُابنُتيميةُرٛتوُهللاُتعاذل:ُ)كقوؿُمالكُمنُأنبلُجوابُ
ُألفُفيوُنبذُالتكييفُكإثباتُاالستواءُا١تعقوؿُكقدُائتمُأىلُالعلمُ ا١تسألةُكأشدهُاستيعاابن

 ِّبقولوُكاستجادكهُكاستحسنوه(

كقاؿُأيضناُحاكيناُاتفاؽُالعلماءُعلىُقوؿُمالكُىذا:ُ)كقدُتلقىُالناسُىذاُالكبلـُابلقبوؿُ
 .ّّفليسُفُأىلُالسنةُمنُينكره(

ُكىمىاُالىُ)ُكقاؿُأيضنا: ٍيًفيَّةىُاٍسًتوىائًًو ُكى ُنػىٍعلىمي ُالى :ًُفُأىانَّ ُمىاًلكو ُقػىٍوؿى ُاأٍلىئًمًَّةُقػىٍو٢تييٍمُيػيوىاًفقي اُسىائًري ُكىىىكىذى
ُااًلٍسًتوىاًءُ ُفػىنػىٍعلىميُمىٍعٌتى ُعىلىٍيًوُا٠تًٍطىابي ُالًَّذمُدىؿَّ ٍيًفيَّةىُذىاتًًوُكىلىًكٍنُنػىٍعلىميُاٍلمىٍعٌتى ُكى ُنػىٍعلىميُُكىالىُنػىٍعلىمي

ُالسٍَّمًعُكىاٍلبىصىًرُكُى كىنػىٍعلىميُمىٍعٌتى ٍيًفيػَّتىوُي ُكى ُنػىٍعلىمي ُالنػُّزيكًؿُكىالى ُنػىٍعلىميُمىٍعٌتى ًلكى كىكىذى ٍيًفيػَّتىوُي اٍلًعٍلًمُكىاٍلقيٍدرىًةُكى

ُالرٍَّٛتىًةُكىاٍلغىضىًبُكىالٌرًضىاُكىاٍلفىرُى ُكىنػىٍعلىميُمىٍعٌتى ٍيًفيَّةىُذىًلكى ُكى ُنػىٍعلىمي ٍيًفيَّةىُكىالى ُكى ُنػىٍعلىمي ًحُكىالضًَّحًكُكىالى
) ُ.ّْذىًلكى

كقاؿُالذىيبُرٛتوُهللا:ُ)ىذاُاثبتُعنُمالكُكتقدـ٨ُتوهُعنُربيعةُشيخُمالكُكىوُقوؿُأىلُ
ُكماُأخربُفُكتابوُ السنةُقاطبةُأفُكيفيةُاالستواءُالُنعقلهاُبل٧ُتهلهاُكأفُاستواءهُمعلـو

ُكماُيليقُبوُكالُنتعمقُكالُنتحذ ُبلُنسكتُكأنو ُذلكُنفيناُكالُإثبااتن لقُكال٩ُتوضُفُلواـز

                                                             
ٖٔ

وسنده صحٌح لال الذهبً فً العلو :)هذا ثابت  ٙ٘واالعتماد بنفس السند ص  ٖٙٓ-ٖ٘ٓ/ٕرواه البٌهمً فً األسماء والصفات  

وله عدة رواٌات بلغت  ٗولال الحافظ ابن عبدالهادي : )صحٌح ثابت عن مالن( كتابه االستواء ص ٔٗٔعن مالن( مختصر العلو ص
 بدر فً كتابه"األثر المشهور عن اإلمام مالن فً صفة االستواء دراسة تحلٌلٌة"رواٌات جمعها الشٌخ عبدالرزاق ال ٓٔ

ٖٕ
 .ٕٓ٘/٘مجموع الفتاوى  
ٖٖ

 .5ٖٓ/ٖٔمجموع الفتاوى  
ٖٗ

 .ٖ٘ٙ/٘مجموع الفتاوى  
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ُكافُلوُتكيلُلبادرُإذلُبيانوُالصحابةُكالتابعوفُك١تاُ كنقفُكماُكقفُالسلفُكنعلمُأنوُلو
ُ.ّٓكسعهمُإقرارهُكإمرارهُكالسكوتُعنو(

- ُ ُمعٌتُكىالى ُكىالى ُكىيفى قاؿُاإلماـُأٛتدُفُأحاديثُالصفات:ُ)نؤمنُهبىاُكنصدؽُهبىاُكىالى
ُنردُ ُكىانىتُأبسانيدًُصحىاحُكىالى ٍيئاُكنعلمُأىفُمىاُجىاءىًُبًوُالرَّسيوؿُحقًُإذا نردًُمنػٍهىاُشى
٦ُتَّاُكصفًُبًوُ ُأبًىٍكثػىرى ُييوصفُهللاُتػىعىاذلى علىُرىسيوؿُهللاُصلىُهللاُعىلىٍيًوُكىسلمُقػىٍولوُكىالى

ُغىايىةُ) ُحدُكىالى ُكمثنىفسوُأىكُكىصفوًُبًوُرىسيولوًُببلى ُالسًَّميعُاٍلبىًصَتلىٍيسى (ُلوُشىٍيءُكىىيوى
ُ ُنتعدلُاٍلقيٍرآفُكاٟتٍىًديثُفػىنػىقيوؿُكىمىاُقىاؿى كىالى ُيبلغُالواصفوفُصفتوُكىًصفىاتوًُمٍنوُي كىالى
ُ ُكيلو٤ُتكموُكمتشاهبوُكىالى ُنتعدلُذىًلكُنؤمنُاًبٍلقيٍرآًف ُكىمىاُكصفُنىفسوُكىالى كىنصفو

صفةُمنًُصفىاتوُلشناعةُشنعت( ُ.ّٔنزيلُعىنوُي
كسئلُرٛتوُهللاُعنُاألحاديثُاليتُتردىاُاٞتهميةُفُالصفاتُكالرؤيةُكاإلسراءُكقصةُ -

ُكماُجاءت(  ّٕالعرش؟ُفصححهاُكقاؿ:ُ)قدُتلقتهاُاألمةُابلقبوؿُك٘ترُاألخبار
كعنُأّبُعبيدُالقاسمُبنُسبٌلـُرٛتوُهللاُ:ُكذكرُالبابُالذمُفيوُالرؤيةُكالكرسيُ -

فُربناُفقاؿ:ُ)ىذهُأحاديثُصحاحُٛتلهاُموضعُالقدمُتُكضحكُربناُكأينُكا
أصحابُاٟتديثُكالفقهاءُبعضهمُعنُبعضُكىيُعندانُحقُالُنشكُفيهاُكلكنُ

اُ ُكيفُيضحك؟ُككيفُيضعُقدمو؟ُقلنا:ُالُنفسرُىذاُكالُٝتعناُأحدن إذاُقيل:
 .ّٖيفسرهُ(

ُكثَتةُككلهاُرا جعةُإذلُتنبيو:ُأصوؿُأىلُالسنةُكاٞتماعةُفُاببُاألٝتاءُكالصفاتُكقواعدىم
ُالتعريفُالسابقُٔتعتقدُأىلُالسنةُكاٞتماعةُفمنُأرادىاُمفصلة٬ُتدىاُفُمظاهنا.

                                                             
ٖ٘

 .ٕٗٔ-ٔٗٔمختصر العلو  
ٖٙ

 .ٖٕٗ-ٖٖٕذم التؤوٌل البن لدامة الحنبلً ص 
ٖ1

 .ٖٓٓ/ٔوالشرٌعة لآلجري  8ٖٕالسنة للخبلل  
ٖ8

 .٘ٓ٘/ٓٔوسٌر أعبلم النببلء للذهبً  1٘ات للدارلطنً برلم الصف 
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 :تؼظٍم هللا تما شرع هللا: انمقذمح انراتؼح 

كىذاُأمرُمهمُفإفُتعظيمُهللاُالُيكوفُإالُبشرعُهللاُفمنُأرادُتعظيمُهللاُفليعظمؤُتاُعظمُهللاُ
منُتعظيمُإالُكىوُانتجُعنُمعرفةُاب١تعظمُكهللاُأعلمُبنفسوُبوُنفسوُكرسولوُملسو هيلع هللا ىلصُفليسُ

ُكرسولوُملسو هيلع هللا ىلصُأعلمُا٠تلقُبوُفبلُتعظيمُهللُخَتناُمنُذلكُ.
اُيراهُتعظيمناُلوُكىذاُأمرُيدندفُحولوُالكثَتُفليسُكلُمنُأرادُتعظيمُهللاُتعاذلُعظمُهللأُت

ُكاعلمُأنوُما:
ُإالُمنُاببُتعظيمُهللاُلكنُتعظيمهمُهللاُليسُعلىُشرعُخرجتُا٠توارجُككفركاُا١تسلمُت-

هللاُفضلواُكشاقواُهللاُفُأمرهُفمعُإرادهتمُتعظيمُهللاُفشرعُهللاُأمربقتلهمُكجعلُفيوُأجرناُ
ُعظيمنا١ُتاذ؟ُألنوُتعظيمُهللُٔتاُالُيرضاهُهللاُكعلىُخبلؼُمرادهُ.

مُهللاُكتنزيهوُعماُالُيليقُبوُلكنُكماُأكلتُا١تؤكلةُكالُعطلتُا١تعطلةُإالُإرادةُلتعظي-
ُكفرُالعلماءُمنُقامتُعليوُاٟتجةُمنهمُكإفُُ كانواُتعظيمهمُهللُليسُعلىُشرعُهللاُفلذا

ُيدعوفُتعظيمُهللاُكتنزيهو.
كالُقالتُالقدريةُقو٢تاُإالُتعظيمناُهللُمنُأفُتنسبُلوُسوءُعملُعبادهُكمعُإرادهتمُتعظيمُُ-

ُمةُأكربُفزعمواُأفُىناؾُخالقناُغَتُهللاُتعاذلُهللاُعماُيشركوف.هللأُتاُدلُيشرعوُكقعواُفُطا
كىكذاُدكاليكُفُأىلُالبدعُفإهنمُيدعوفُأهنمُماُقالواُقولتهمُإالُمنُاببُتعظيمُهللاُهلالج لجُ

ُىيهاتُأفُيرضواُهللاُبفعلهمُىذا.لكنُىيهاتُ
القصدُدكفُجانبُعنُتغليبُجانبُحسنُالنيةُُكُ-بعضهم-كىذاُفُاٟتقيقةُإ٪تاُنتجُعندُ

ُالبدُمعهاُمنُحسنُاتباعُأيضناُ:ُاالتباعُللنيبُملسو هيلع هللا ىلصُكالنيةُاٟتسنةُالُتكفيُبل
عليوُ - ُصىلَّىُهللاُي ُإذلُبػيييوًتُأٍزكىاًجُالنيبًٌ رىٍىطو ثىةُي فعنُأنسُبنُمالكُهنع هللا يضرُقاؿ:ُ)جىاءىُثىبلى

ُصىلَّ ُكىأنػَّهيٍمُتػىقىالُّوىىا،ُكسلَّمى،ُيىٍسأىليوفىُعنًُعبىادىًةُالنيبًٌ عليوُكسلَّمى،ُفػىلىمَّاُأيٍخربيكا ىُهللاُي
ـىًُمنُذىٍنًبًوُكماُ ُلوُماُتػىقىدَّ عليوُكسلَّمى؟ُقٍدُغيًفرى ُصىلَّىُهللاُي ُالنيبًٌ فىقالوا:ُكأىٍينى٨ُتىٍنيًُمنى

ُآخُى ا،ُكقاؿى ُأيصىلًٌيُاللٍَّيلىُأبىدن ُفإيٌنً ُأحىديىيٍم:ُأمَّاُأانى ،ُقاؿى ُتىىخَّرى ُكالى ٍىرى ُأصيوـيُالدَّ :ُأانى ري
عليوُ ُاَّللًَُّصىلَّىُهللاُي ا،ُفىجىاءىُرىسوؿي ُالنًٌسىاءىُفبلُأتػىزىكَّجيُأبىدن ُأٍعتىزًؿي :ُأانى ُآخىري ،ُكقاؿى أيٍفًطري
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ىٍخشىاكيٍمَُّللًَُّكأىتٍػقُى ُألى ا،ُأماُكاَّللًَُّإيٌنً اُككىذى ُكىذى :ُأنٍػتيميُالًَّذينىُقيلتيٍم اكيٍمُلو،ُكسلَّمىُإليًهم،ُفىقاؿى
ُ ُعنُسينَّيتُفليسى ،ُكأيصىلًٌيُكأىٍرقيدي،ُكأىتػىزىكَّجيُالنًٌسىاءى،ُفمىنُرىًغبى ُأصيوـيُكأيٍفًطري لىًكٍتًٌ

) ُ.ًّٗمٍتًٌ
ُكانتُعلىُغَتُىدمُالنيبُ فانظرُأفُحسنُقصدىمُكإرادهتمُالتقربُإذلُهللاُكإرادةُرضاه١ُتا

ةُلذلكُقاؿ:)فمنُرغبُعنُسنيتُفليسُمٍت(ُُملسو هيلع هللا ىلصُأكشكتُأفُهتومُهبمُفُمهاكمُالبدع
ُكافُْتسنُقصدُكنية.  كماُأعظمهاُمنُكلمةُُتربأُالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُمنُكلُمنُرغبُعنُسنتوُكلو

- ُ اًلدى عىلىٍيًوُكىسىلَّمىُخى ُالنَّيبُُّصىلَّىُهللاُي :ُ)بػىعىثى كعنُعبدهللاُبنُعمرُرضيُهللاُعنهماُقىاؿى

ُبُى ُالوىلًيًدًُإذلى ،ُفػىلىٍمُ٭تيًٍسنيواُأىٍفُيػىقيوليوا:ُأىٍسلىٍمنىا،ٍُبنى ُاإًلٍسبلىـً ًٍتُجىًذٯتىةى،ُفىدىعىاىيٍمًُإذلى
ُ ُرىجيلو ُكيلًٌ ،ُكىدىفىعىًُإذلى َيىًٍسري اًلدهُيػىٍقتيليًُمنػٍهيٍمُكى ،ُفىجىعىلىُخى ُصىبىٍأانى فىجىعىليواُيػىقيوليوفى:ُصىبىٍأانى

ُيػىٍوـهُ ُكىافى ًُإذىا :ُكىاَّللًَُّالُىًمنَّاُأىًسَتىهي،ُحىىتَّ ًُمنَّاُأىًسَتىهيُفػىقيٍلتي ُكيلُُّرىجيلو ُخىاًلدهُأىٍفُيػىٍقتيلى أىمىرى
عىلىٍيًوُ ُصىلَّىُهللاُي ُقىًدٍمنىاُعىلىىُالنَّيبًٌ يػىٍقتيليُرىجيلهًُمٍنُأىٍصحىاّبُأىًسَتىهي،ُحىىتَّ أىقٍػتيليُأىًسًَتم،ُكىالُى

هي،ُفػىرىفىعىُالنَّيبُُّصىلَّ ٦ُتَّاُكىسىلَّمىُفىذىكىٍرانى إًلىٍيكى ُأىبٍػرىأُي :ُ)اللَّهيمًَُّإيٌنً هيُفػىقىاؿى عىلىٍيًوُكىسىلَّمىُيىدى ىُهللاُي
 صىنىعىُخىاًلدهُمىرَّتػىٍُتً(ُ(

فانظرُيُرعاؾُهللاُكيفُأفُخالدناُهنع هللا يضرُقتلهمُتعظيمناُلشرعُهللاُعنُأفُيكوفُصباءةنُكضبلالُ
ُكافُفماُدفعوُإالُتعظيمُهللاُكشرعوُلكنُىذاُمعُال تعظيمُتربأُالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُمنُفعلتو١ُتاذا؟ُألنو

علىُغَتُىدمُالنيبُصلىُهللاُعليهمُفالصحابةُعلمواُمقصدُبٍتُجذٯتةُكإرادهتمُلئلسبلـُ
 فكفواُكجعلواُأمرىمُإذلُالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُيفعلُهبمُماُيراه.

هنع هللا يضرُأنوُقاؿُأًلىّبُُ- - يٍػفىةُي تىًغيُ»ُميوسىى:كعنُحيذى ٍيًفًوُيػىبػٍ ُخىرىجىًُبسى ُلىٍوُأىفَُّرىجيبلن أىرىأىٍيتى
ُكىافىُيىٍدخيليُاٞتٍىنَّةى؟ ُفػىقيًتلى أىبيو«ُكىٍجوىُاَّللًَّ،ُفىضيًربى ُُفػىقىاؿُلىوُي ميوسىى:ُنػىعىٍم،ُفػىقىاؿى
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تىًغيًُبًوُكىٍجوىُاَّللًَُّمثيَّ ٍيًفًوُيػىبػٍ ،ُكىلىًكٍنًُإذىاُخىرىجىًُبسى يٍػفىةي:)الى ُاَّللًَُّفػىقيًتلى،ُدىخلىُُحيذى ُأىٍمرى أىصىابى
اٞتٍىنَّة(

40  
 فانظرُحفظكُرّبُكيفُجعلُسبيلُدخوؿُاٞتنةُاألمرينُكبل٫تا:

ُإرادةُكجوُهللاُكإصابةُأمرُهللاُبينماُإرادةُكجوُهللاُكحدىاُالُتكفي

ُ.ُْكماُقاؿُابنُمسعودُهنع هللا يضر:)كمُمنُمريدُللخَتُلنُيصيبو(

ُ:ذل ثم اػتقذ()استانمقذمح انخامسح : 
كثَتُمنُأىلُالبدع٦ُتنُنشأُكترعرعُفُببلدُالبدعةُكتقلبُفُأحضاهناُدلُيستندُفُاعتقادهُ

ابتداءنُعلىُالنصوصُالشرعيةُبلُنشأُعلىُىذهُالعقيدةُكتشرهباُقلبوُمثُصارُبعديُينقبُ
كفُُكيبحثُفُاألدلةُالشرعيةُعماُيوافقُمعتقدهُىذاُالذمُرضعوُمنُأماتُالبدعةُفُكطنو

اٟتقيقةُىذهُالطريقةُطريقةُخاطئةُمنُمبدأىاُإذلُمنتهاىاُفإفُالعقائدُإ٪تاُتؤخذُابتداءنُمنُ
النصوصُالشرعيةُُمثُيعتقدُا١ترءُماُدلتُعليوُالنصوصُالشرعيةُكقدُتظافرتُاألدلةُعلىُ

ُذلكُكىوُأكضحُمنُأفُأبينوُلكنُمنُاببُإثباتُاٟتجةُكقطعُاللجاجُكا٠تصومة:
ُمَّاُاتَّقاؿُتعاذل:ُ) - ُتػىتًَّبعيواًُمنُديكنًًوُأىٍكلًيىاءىُُۗقىًليبلن ًُإلىٍيكيمُمًٌنُرَّبًٌكيٍمُكىالى ًبعيواُمىاُأينزًؿى

ُ(ُتىذىكَّريكفُى
كجوُالداللة:ُأفُهللاُسبحانوُكتعاذلُجعلُا١ترجعُاتباعُالوحيُا١تنزؿُ)الكتابُكالسنة(ُكترؾُ

ُذلكُأفُيتبعُابعتقادهُماُأن زؿُهللاُتبارؾُكتعاذلُالُماُقالوُمشاٮتوُاتباعُأمُمصدرُآخرُكالـز
 كأحباؤهُكماُقالوُكالداهُكشيوخوُبلُالعربةُفُالوحيُا١تنزؿ.

ُالقىرٍبً،ُفػىقىالىٍتُ - ُيػىهيوًديَّةنُدىخىلىٍتُعىلىيػٍهىا،ُفىذىكىرىٍتُعىذىابى عىنػٍهىا:ُأىفَّ ُاَّللَُّي عىٍنُعىاًئشىةىُرىًضيى

اًبُالقُى ًمٍنُعىذى عىلىٍيًوُكىسىلَّمىُعىٍن٢ُتىىا:ُأىعىاذىًؾُاَّللَُّي ُاَّللًَُّصىلَّىُهللاُي رىسيوؿى رٍبً،ُفىسىأىلىٍتُعىاًئشىةُي
ُ: اًبُالقىرٍبً،ُفػىقىاؿى ُالقىرٍبًُ»عىذى ُ«ُنػىعىٍم،ُعىذىابي هىا:ُفىمىاُرىأىٍيتي عىنػٍ ُاَّللَُّي رىًضيى قىالىٍتُعىاًئشىةُي
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عىلىٍيًوُكىسىلَّمىُبػىٍعديُصىلَّىُصىبلُى ُاَّللًَُّصىلَّىُهللاُي :ُرىسيوؿى اًبُالقىرٍبًُزىادىُغيٍندىره ُتػىعىوَّذىًُمٍنُعىذى ةنًُإالَّ
ُالقىرٍبًُحىقُّّ» ُ.ِْ«ُعىذىابي

كجوُالداللة:ُأفُعائشةُاهنع هللا يضرُماُاعتقدتُذلكُمنُحُتُماُٝتعتُبوُبلُْتثتُلدليلُعليوُ
آمنتُبوُككافُمعتقدىاُموافقةُللدليلُكإفُُ-كماُىوُاٟتاؿُفُاٟتديثُُ–فإفُثبتُلوُدليلُ

دلُيثبتُدليلُعليوُأكُثبتُدليلُعلىُخبلفوُدلُتعتقدهُكلذلكُرجعتُإذلُالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُألنوُمبُتُ
 شرعُهللا.

ُقاؿُابنُاٞتوزمُرٛتوُهللا:
)جاءُأقواـُفأظهركاُالتزىد،ُكابتكركاُطريقةُزينها٢ُتمُا٢تولُمثُتطلبوا٢ُتاُالدليلُكإ٪تاُينبغيُ

ُ.ّْيتبعُطريقاُكيتطلبُدليلها(لئلنسافُأفُيتبعُالدليلُالُأفُ
ُكقاؿُشيخُاإلسبلـُابنُتيميةُرٛتوُهللا:

ُمثُٛتلواُألفاظُالقرآفُعليو،ُكليس٢ُتمُسلفُمنُ )كا١تقصودُأفُمثلُىؤالءُاعتقدكاُرأين
ُ.ْْالصحابةُكالتابعُت٢ُتمُإبحسافُكالُمنُأئمةُا١تسلمُتُالُفُرأيهمُكالُفُتفسَتىم(

ُُ:قاؿُاإلماـُالٌشاطيٌبُرٛتوُهللا
ُأىليُالبدًعُأىلُاألىواًء؛ُألهنمُاتػَّبىعواُأىواءىىم،ُفلٍمَُيخيذيكاُابألدلًَّةُالشرعيًَّةُمأخذىُ )كًلذا؛ُٝتيًٌيى
االفتقاًرُإليهاُكالتعويًلُعليها،ُحىتُيىٍصديريكاُعنها،ُبلُقدَّمواُأىواءىىيم،ُكاعتمديكاُعلىُآرائًهم،ُ

جىعىليواُاألدلَّةىُالشرعيَّةىُمنظوراُن (ُمثيَُّ ُ.ْٓفيهاًُمنُكراًءُذلكى
ُكقاؿُأيضنا:

)فصاحبُالبدعة١ُتاُغلبُعليوُا٢تولُمعُاٞتهلُبطريقُالسٌنة،ُتوٌىمُأٌفُماُظهرُلوُبعقلوُىوُ
الٌطريقُالقوًنُدكفُغَته،ُفمضىُعليوُفحادُبسببوُعنُالطريقُا١تستقيم،ُفهوُضاٌؿُمنُحيثُ

ُظٌنُأنٌوُراكبُللجادة.
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فُأدلتهاُحيثُأخذىاُمٍأخذُا٢تولُكالشهوة،ُالُمٍأخذُُفا١تبتدعُمنُىذهُاأليمةُإ٪تاُضلَُّ
ُاالنقيادُٖتتُأحكاـُاَّلٌل.

كىذاُىوُالفرؽُبُتُا١تبتدعُكغَته،ُألٌفُا١تبتدعُجعلُا٢تولُأكؿُمطالبو،ُكأخذُاألدلةُابلتبع،ُ
ُكافُاألمرُأشٌدُ فإذاُانضمُإذلُذلكُاٞتهلُأبيصوؿُالشريعةُكعدـُاالضطبلعُٔتقاصدىا،

ُتحريفُكا٠تركجُعنُمقاصدُالشرع.كأقربُإذلُال
٦تنُينسبُإذلُا١تلةُإالُكىوُيستشهدُعلىُبدعتوُ كالٌدليلُعلىُذلكُأنكُالُٕتدُمبتدعاُن

بدليلُشرعٌي،ُفينزٌلوُعلىُماُكافقُعقلوُكشهوتو،ُٓتبلؼُغَتُا١تبتدع؛ُفإنٌوُإ٪ٌتاُجعلُا٢تدايةُ
ُ.ْٔإذلُاٟتقُأٌكؿُمطالبو؛ُكأخَّرُىواهُفجعلوُابلتبع(

ُيخُالعبلمةُدمحمُبنُصاحلُالعثيمُتُرٛتوُهللاُ:قاؿُالش
ُكلمةُطيبةُ،ُقالواُ:٬ُتبُعلىُاإلنسافُأفُيستدؿُمثُيبٍتُ،ُالُأفُيبٍتُ،ُ )ك٢تذاُقاؿُالعلماء

ُمثُيستدؿ.
ألفُالدليلُأصلُكاٟتكمُفرعُ،ُفبلُٯتكنُأفُييقلبُالوضعُ،ُك٧تعلُاٟتكمُالذمُىوُالفرعُ

،كاألصلُالذمُىوُالدليلُ ُفرعان.أصبلُن
مثُأفُاإلنسافُإذاُاعتقدُقبلُأفُيستدؿُكدلُتكنُعندهُالنيةُاٟتسنةُصارُيلومُأعناؽُ

النصوصُمنُالكتابُكالسنةُإذلُماُيعتقدهُىوُ،ُكحصلُبذلكُالبقاءُعلىُىواهُ،ُكدلُيتبعُ
ُ.ْٕا٢تدل(
ُتنبيو:

غيُليستُىذهُمقدمةُخاصنةُّتانبُاالعتقادُبلُحىتُفُاٞتانبُالفقهيُىذهُالقاعدةُينب
ُأفُتطردُفيو.

ُ:ُ-فُمىٍعًرًضُتقريرًه١ُتسألةوُفقهيَّةُو-قاؿُابنُالقيمُرٛتوُهللاُ
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،ُكأمَّاُمىنُجىعىلىُ استدؿَّ للمذىًب،ُفاعتقدىُمثَُّ ُكلُّوُعىمىليُمىنُجىعىلىُاألدلةىُتػىبىعاُن )كلكٌنُىذا
ىذاُالعملي( ٯتيًٍكٍنوُي اعتقدىُدلىٍُ ُمثَُّ ليًل،ُكاستدؿَّ للدَّ ُتػىبىعاُن ُ.ْٖا١تذىبى

ُ  
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انمسائم انمىتقذج ػهى صاحة انرسانح
ْٗ: 

هم انىصىص انشرػٍح )وصىص انصفاخ( تقتضً انتشثٍه انمسأنح األونى: 

 وانتمثٍم؟!

ُقاؿُ)ـ.ر(ُفُالصحيفةُاألكذلُمنُرسالتو:

)كاعلمُيُأخيُأفُا١تسلمُإذاُأخذُيتوغلُفُصفاتُهللاُاليتُظاىرىاُتشبيوُهللآُتلقوُفبلُبدُ
كتنتابوُالوساكسُكذلكُمنُمكائدُالشيطافُحىتُيوقعوُفيماُالُٖتمدُُأفُتداخلوُالشكوؾ

ُعقباه(

ُكبلمكُىذاُإ٪تاُىوُانشىءُعنُجهلُٔتعٌتُالتشبيوُكجهلُٔتقتضياتُىذاُالقوؿُكقدُقيل:ُُ

ُصحيحناُ ُقوالن ُككمُمنُعائبو

ُكآفتوُمنُالفهمُالسقيم

ُعلىُأفُىذاُالقوؿُالذمُقلتوُقالوُقبلكُعددُمنُأراببُالبدعةُمنُاألشاعرةُ أنبوُأكالن
ُكا١تاتريديةُُبلُكاٞتهميةُ:

ُقاؿُاإلماـُأٛتدُرٛتوُهللاُعنُاٞتهمُبنُصفواف:

ُالسًَّميعيُ)...ُككجدُثبلثُآيتُمنُا١تتشابوُقولوُتعاذلُ)ُُُُُُُ ُكىًمٍثًلًوُشىٍيءهُُۖكىىيوى لىٍيسى

ًفُالسَّمىاكىاًتُكىًفُاأٍلىٍرضًُ(ُ)اٍلبىًصَتُي ُاَّللَُّي ُ(ُ)كىىيوى ُُۖكىىيوى ُاأٍلىٍبصىارى ُييٍدرًؾي ُكىىيوى اأٍلىٍبصىاري ُتيٍدرًكيوُي الَّ

ُا٠تٍىًبَتُي (ُفبٌتُأصلُكبلموُعلىُىذهُاْليتُكتكؿُالقرآفُعلىُغَتُتكيلوُككذبُاللًَّطيفي
كصفُهللاُبشيء٦ُتاُكصفُبوُنفسوُفُكتابوُأكُُأبحاديثُرسوؿُهللاُملسو هيلع هللا ىلصُكزعمُأفُمن
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 . -غٌر مرتبة–وعددها ٌزٌد على األربعٌن مسؤلة وسٌتم ذكرها كما وردت فً رسالته  
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ُكثَتناُكتبعوُعلىُقولوُ ُكافرناُككافُمنُا١تشبهةُفأضلُبكبلموُبشرن حٌدثُعنوُرسولوُملسو هيلع هللا ىلصُكاف
ُ.َٓرجاؿُمنُأصحابُأّبُحنيفةُكأصحابُعمركُبنُعبيدُابلبصرةُككضعُدينُاٞتهمية(

ُيقوؿُالرازمُفُبعضُنصوصُالصفات:ُ

عشر:ُأفُاألخبارُا١تذكورةُفُاببُالتشبيوُبلغتُمبلغناُعظيمناُفُتقويةُالتشبيوُ)الرابعُ
كإثباتُأفُإلوُالعادل٬ُترم٣ُترلُإنسافُكبَتُاٞتثةُعظيمُاألعضاءُكخرجتُعنُأفُتكوفُقابلةُ

ُ.ُٓللتأكيل(

ُكماُأشنعُماُقاؿُكأقبحُبوُمنُقوؿُكفهم!!!

ُكالردُعليوُمنُكجوه:

ُُالتمثيلُكالتشبيوُكالفرؽُبينهماُكماُيتعلقُهبماُمنُمسائل::ُفُبيافُمعٌتالوجوُاألكؿُ

ينبغيُأفُيعلمُأفُالذمُكردُذموُفُالكتابُكالسنةُىوُالتمثيلُككذلكُماُيوافقُمعناهُُ
ُكالكفءُكالنظَتُكالسميُكالندُ.

ُمقاموُكيسدُمسده.ُِٓكمثلُالشيءُفُلغةُالعرب:ُىوُنظَته ُكمكافئوُالذمُيقـو

ُإذاُأطلقُفإنوُيرادُبو:كاعلمُأفُالتمثيلُ

ُهباُأحد٫تاُمقاـُ مشاهبةُالشيءُللشيءُكمشاركتوُلوُفُٚتيعُالصفاتُالذاتيةُاليتُيقـو
ُ.ُّٓاْلخرُفبلُيكوفُٔتجردُا١توافقةُفُبعضُالصفات

ُيعٍتُموافقُلوُ٘تامناُمئةُاب١تئةُ:
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 .٘ٓٔ - ٗٓٔالرد على الجهمٌة والزنادلة ص  
٘ٔ

الصغرى المسماة بؤم البراهٌن مع وممن نص علٌه من األشاعرة أًٌضا السنوسً فً شرح السنوسٌة  ٖٕٔ/5المطالب العالٌة  

 .-عٌاذًا باهلل مما لال–ولد زعم أن األخذ بنصوص الصفات من أصول الكفر  1ٕٔحاشٌة الدسولً ص
ٕ٘

 .5ٕٙ/٘معجم مماٌٌس اللغة البن فارس  
ٖ٘

 .ٖ٘ٔ/ٖ -رحمه هللا–انظر بٌان تلبٌس الجهمٌة لشٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة طبعة مجمع الملن فهد  
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ًُبعىادوُكيدؿُلذلكُقولوُتعاذل:ُ) ُفػىعىلىُرىبُّكى ُكىٍيفى تػىرى ٮتيٍلىٍقًُمثٍػليهىاُ*ُذىاًتُاٍلًعمىاًدًُُإرىُـى*ُأىدلىٍُ الَّيًتُدلىٍُ
دًُ ُ(.ًفُاٍلًببلى

ُأهنمُبشرُمثلناُكافقناىمُفُصفاتُبشريةُلكنُمعُذلكُلسناُمثلهمُيعٍتُالُ كمنُا١تعلـو
ُٯتكنُأفُٯتثلواُبناُألهنمُليسواُمطابقُتُلناُمطابقةُاتمةُكإ٪تاُفُبعضُالصفات.

ُا١تنفيُعنُهللاُهلالج لجُفُالقرآفُكالسنةُىو:ُفإذاُعرفتُذلكُفاعلمُأفُالتمثيل

ُثبوتُشيءُمنُخصائصُا١تخلوقُتُهللُتعاذلُفُذاتوُأكُأٝتائوُأكُ ماُتضمنُأكُاستلـز
ُصفاتوُأكُأفعالو.

ُثبوتُشيءُمنُخصائصُهللاُتعاذلُفُذاتوُأكُأٝتائوُأكُصفاتوُ ككذلكُماُتضمنُأكُاستلـز
ُأكُأفعالوُلشيءُمنُا١تخلوقات.

ُكاف٥ُتتصناُاب١تخلوؽُفبلُبدُأفُيكوفُفيوُنقصُكهللاُتعاذلُمنزهُتنزيهاُُُكذلكُأف كلُما
ُكلُكماؿُكمنزهُفُكمالوُعنُكلُمثاؿُفامتنعُأفُيضاؼُ مطلقناُعنُكلُنقصُككاجبُلو

ُ.ُْٓذلكُإذلُهللاُتعاذل

ُا:كىذاُاٟتدُىوُالذمُأرادهُأئمةُالسنةُفيماُنقلُعنهمُمنُمعٌتُالتشبيوُفإليكُبعضنا٦ُتاُقالُو

ُكبصرمُ - قاؿُحنبلُسألتُأٛتدُ:ُعنُقوؿُا١تشبهةُماُيقولوف؟ُفقاؿ:ُ)منُقاؿُبصره
ُكقدميُفقدُشٌبوُهللآُتلقوُ...( ُكيدمُكقدـه ُ.ٓٓكيده

 كقاؿُإسحاؽُبنُراىويوُرٛتوُهللا: -
،ُأىكٍُ ُكىسىٍمعو ُكىيىدو،ُأىٍكًُمٍثليُيىدو،ُأىٍكُٝتىٍعه :ُيىده ًإذىاُقىاؿى :ُُ)ًإ٪تَّىاُيىكيوفيُالتٍَّشًبيوُي ،ُفىًإذىاُقىاؿى ًمٍثليُٝتىٍعو

اُالتٍَّشًبيوي. ،ُفػىهىذى ،ُأىٍكًُمٍثليُٝتىٍعو ُكىسىٍمعو  ٝتىٍعه

                                                             
٘ٗ

 .5٘٘,  5ٕ٘/  ٕومنهاج السنة البن تٌمٌة   15فً كتب الكبلم البن لدامة ص  تحرٌم النظر 
٘٘

 . 5ٔوابن البناء الحنبلً فً المختار فً أصول السنة ص  ٘ٗ, ٖٗ/ٔإبطال التؤوٌبلت ألبً ٌعلى الحنبلً  
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ًُمٍثليُٝتىٍعُو يػىقيوؿي ،ُكىالُى ُكىٍيفى يػىقيوؿي ،ُكىالُى ُيىده،ُكىٝتىٍعه،ُكىبىصىره تػىعىاذلى ُاَّللَُّي ُكىمىاُقىاؿى ،ُكىالىُُكىأىمَّاًُإذىاُقىاؿى

يىكيوفيُتُى اُالُى ،ُفػىهىذى ًُكتىابًو:)كىسىٍمعو ًُف تػىعىاذلى ُاَّللَُّي ُكىمىاُقىاؿى ٍُشًبيهنا،ُكىىيوى ُكىًمٍثًلًوُشىٍيءهُكىىيوى لىٍيسى

ُ.ٔٓ((السًَّميعيُالبىًصَتُي
ُكقاؿُعثمافُبنُسعيدُالدارميُرٛتوُهللاُ:ُ -

)ككماُليسُكمثلوُشيءُليسُكسمعوُٝتعُكليسُكبصرهُبصرُكال٢ُتماُعندُا٠تلقُقياسُكالُ
 ٕٓمثاؿُكالُشبيو(

براىيمُبنُأٛتدُبنُشاقبلُرٛتوُهللاُ:ُأنتمُا١تشبهة.ُفقاؿُ:ُ)حاشاُهللُ،ُا١تشبهةُكقيلُإل -
ُكماُأثبتُلنفسوُكلوُ ُكيدم(ُفأما٨ُتنُفنقوؿ:ُلوُكجو الذمُيقوؿ:ُ)كجوهُكوجهيُكيده

اُك) ُكماُأثبتُلنفسوُيدن ُالسًَّميعيُالبىًصَتُييد ُكىًمٍثًلًوُشىٍيءهُكىىيوى (ُكمنُقاؿُىذاُفقدُلىٍيسى
ُ.ٖٓسلم(

ُتمثيلُا١تنفيُعنُهللاُهلالج لجُ.ىذاُماُيتعلقُٔتعٌتُال

ُكإليكُاْلفُماُيتعلقُابلتشبيو:

ُ:لفظُ)التشبيو(ُدلُيردُذموُكالُنفيوُفُالكتابُكالسنةُكإ٪تاُالواردُالتمثيل. ُأكالن

ُاثنينا:ُبيافُالفرؽُبُتُالتشابوُ)التشبيو(ُكالتماثلُ)التمثيل(:

ُالتشبيوُفُاللغة:

ُ.ٗٓكا١تقاربةُفُبعضُالوجوهُالُمنُكلُالوجوها١تشاهبةُ

اُالًَّذمُريزًقٍػنىاًُمنُكدليلُذلكُمنُالقرآفُقولوُتعاذل:ُ) ذى كيلَّمىاُريزًقيواًُمنػٍهىاًُمنُٙتىىرىةوٌُرًٍزقناُُۙقىاليواُىىى
ُ(ُ.قػىٍبليُُۖكىأيتيواًُبًوُميتىشىاهًبنا
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 .ٔ٘/ٖسنن الترمذي  
٘1

 .8ٔٔنمض عثمان بن سعٌد على المرٌسً العنٌد ص  
٘8

 .5ٖٕ/ٖطبمات الحنابلة  
٘5

 .1ٙٔالفروق ألبً هبلل العسكري  
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َُٔرُاٞتنةُأطيب(قاؿُقتادةُكعكرمةُرٛتهماُهللا:ُ)يشبوُٙترُالدنياُغَتُأفُٙت

كىذاُأحدُالتفسَتينُلآليةُفقدُكصفتُاْليةُٙترُاٞتنةُٔتشاهبتوُلثمرُالدنياُكىيُمشاهبةُُ
كاشًتاؾُمنُبعضُالوجوهُمعُالقطعُبنفيُا١تماثلةُبينهماُبلُبينهماُتباينُعظيمُمنُحيثُ

ُ.ُٔرؽُبينهماالكيفيةُكاٟتقيقةُفا١تشاهبةُىاُىناُاثبتةُكا١تماثلةُمنفية٦ُتاُيدلكُعلىُثبوتُالف

ُقاؿُشيخُاإلسبلـُابنُتيميةُرٛتوُهللاُتعاذل:

ُكىاًحدوُأىٍكُمىٍعنػىيػىٍُتً،ُعىلىىُقػىٍولىٍُتً: ٍبًوُكىاٍلًمٍثًلُٔتىٍعٌتن :ُىىٍلُلىٍفظيُالشًٌ ُ)كىقىٍدُتػىنىازىعىُالنَّاسي

ُعىلىٍيًوُلىٍفظيُاٍلًمثٍُ ُكىاًحدو،ُكىأىفَُّمىاُدىؿَّ ٍبًو،ُأىحىدي٫تيىا:ُأىنػَّهيمىأُتىٍعٌتن ُعىلىٍيًوُلىٍفظيُالشًٌ اُيىديؿُّ ًلُميٍطلىقناُكىميقىيَّدن
ُالنُّظَّاًر. ُطىائًفىةوًُمنى اُقػىٍوؿي ُكىىىذى

ُكىافىُمىعىُالتػَّقىيًُّدُكىالٍُ ًإٍف ،ُكى ًؽُليغىةنُكىشىٍرعناُكىعىٍقبلن ٍطبلى ُاإٍلً ًُعٍندى قىرًينىًةُيػيرىاديُكىالثَّاين:ُأىفَُّمىٍعنىاىىا٥ُتيٍتىًلفه

ُمىٍبًٍتُّّعىلىىُمىٍسأىلىةوُعىٍقًليَّةو،ُأبًىحىًد٫ًتُى ؼي اُااًلٍخًتبلى ُأىٍكثىًرُالنَّاًس،ُكىىىذى اُقػىٍوؿي اُمىاُيػيرىاديُاًبٍْلخىًر،ُكىىىذى

ًف:ُفىمُى ُقػىٍوالى الشٍَّيءىًُمٍنُكىٍجووُديكفىُكىٍجوو،ُكىلًلنَّاًسًُفُذىًلكى ُأىٍفُييٍشًبوىُالشٍَّيءُي ىىٍل٬ُتىيوزي ُأىنَّوُي ٍنُكىىيوى

الشَُّمُى قىٍدُييٍشًبوُي :ًُإنَّوُي كىاًحده،ُكىمىٍنُقىاؿى ٍبوُي :ُاٍلًمٍثليُكىالشًٌ ًمٍنُكىٍجووُديكفىُكىٍجووُقىاؿى ٍيءُينىعىُأىٍفُييٍشًبهىوُي
ُاٍلعُىُ-الشٍَّيءىًُمٍنُكىٍجووُديكفىُكىٍجووُ ُٚتيٍهيوًرُالنَّاًس،ُفىًإفَّ اُقػىٍوؿي ًؽ،ُكىىىذى ٍطبلى ُاإٍلً نػىهيمىاًُعٍندى ُبػىيػٍ ٍقلىُفػىرَّؽى

ًُمٍثلىُاٍلبػُى ،ُمىعىُأىفَُّالسَّوىادىُلىٍيسى ُكىٍوهًنىاُأىٍلوىاانن ًف ًُمٍثلىُاأٍلىٍلوىاًفُتىٍشتىًبوُي يىاًض،ُيػىٍعلىميُأىفَُّاأٍلىٍعرىاضى
ًءُتىٍشتىًبويًُفُميسىمَّىُاٞتًٍٍسًمُكىاٞتٍىٍوىىًر،ُ ًُعٍندىُٚتيٍهيوًرُاٍلعيقىبلى ـيُكىاٞتٍىوىاًىري ُاأٍلىٍجسىا ًلكى ُكىانىٍتُكىكىذى ًإٍف كى

النػَّبُى ُحىًقيقىةُي اًء٦ُتيىاثًلىةنًُٟتىًقيقىًةُالتػُّرىاًب،ُكىالى اٍلمى اُلىٍيسىٍتُميتىمىاثًلىةن،ُفػىلىٍيسىٍتُحىًقيقىةُي اًت٦ُتيىاثًلىةنُحىقىائًقيهى
ًإًفُاٍشتػىرىكُى النَّاًر٦ُتيىاثًلىةنًُٟتىًقيقىًةُاٍلمىاًءُكى ُحىًقيقىةُي ًُٟتىًقيقىًةُاٟتٍىيػىوىاًف،ُكىالى ًُمنػٍهيمىاُجىٍوىىره ُكيبلِّ اًُفُأىفَّ

كىًجٍسمهُكىقىاًئمهُبًنػىٍفًسو(
ِٔ.ُ
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كىذاُأقرُهبذاُحىتُٚتعُمنُا١تتكلمُتُكابنُا٢تماـُاٟتنفيُا١تاتريدمُفقدُقاؿ:ُ)ا١تثليةُتقتضيُ
ُ.ّٔا١تساكاةُفُكلُالصفاتُكالتشبيوُالُيقتضيو(

ُكغَت٫تا.ُْٔكبينوُأيضناُمنُا١تتكلمُتُأبوُمعُتُالنسفي

 .ٓٔاثلثنا:ُإفُمسمىُالتشبيوُقدُكردُنفيوُفُكبلـُٚتعُمنُالسلفُ

بلُإفُالسلفُقدُحكمواُبكفرُمنُشبوُصفاتُهللاُبصفاتُخلقوُكقالواُبردتوُككجوبُ
ُقتلو.

ُكاجب ُ.ٔٔكلذلكُيقاؿُ:ُإفُنفيُمسمىُالتشبيوُعنُهللاُحقهُكىوُالـز

ٚتاؿُالذمُٟتقُهبذاُاالسمُكإ٪تاُكجبُنفيُمسمىُ)التشبيو(ُعلىُماُفيوُمنُإٚتاؿُألفُاإل
ُكافُمنُجهةُماُأٟتقوُبوُالنفاةُمنُمعافُغَتُ دلُيكنُمنُجهةُلفظُ)التشبيو(ُكمسماهُكإ٪تا
داخلةُفيوُأبصلُالوضعُكقدُبُتُذلكُشيخُاإلسبلـُابنُتيميةُرٛتوُهللاُتعاذلُحُتُقاؿ:ُ

الذمُفُلفظُُفبُتُأفُاإلٚتاؿُٕٔ)لفظُالتشبيوُفُكبلـُىؤالءُالنفاةُا١تعطلةُلفظ٣ُتمل(
)التشبيو(ُإ٪تاُىوُفُعرؼُخاصُخاطئُفبلُٯتنعُذلكُمنُنفيوُابعتبارُمعناهُالصحيحُالذمُ
قصدهُالسلفُمنُنفيهمُللتشبيوُكلذاُقاؿُشيخُاإلسبلـُبعدُكبلموُالسابقُأبسطرُفُذكرُ
مذىبُأىلُالسنةُكاٞتماعة:ُ)ينزىونوُعنُالنقصُكالتعطيلُكعنُ)التشبيو(ُكالتمثيلُإثباتُ

ُُتشبيوُكتنزيوُببلُتعطيل(.ببل

ُمنُذلكُىوُبيافُمعٌتُالتشبيوُالذمُ ُكافُنفيُمسمىُالتشبيوُالزمناُفإفُاأللـز رابعنا:ُكإذا
ُذموُالسلف.
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 .8ٖٓالمسامرة شرح المساٌرة   
ٙٗ

 .ٔ٘ٔ-ٓ٘ٔ/ٔتبصرة األدلة  
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وأصول السنة البن أبً زمنٌن والسنة لبللكائً وشرح السنة للبربهاري وعمٌدة السلف  كما فً نمض الدارمً على المرٌسً 

 للصابونً.
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ُكماُتقدـُقدُدخلُعليوُمنُجهةُُ-كإفُكافُنفيوُصحيحناُُ–كذلكُأفُالتشبيوُ إالُأنو
ُف ُابطلةُجعلتوُمنُاأللفاظُاجململةُاليتُيلـز ُيهاُالتفصيل:االصطبلحُمعافو

ُقاؿُشيخُاإلسبلـُابنُتيميةُرٛتوُهللا:

)إذُلفظُالتشبيوُفيوُإٚتاؿُكاشًتاؾُكإيهاـُٓتبلؼُلفظُالتمثيلُالذمُدؿُعليوُالقرآفُكنفىُ
ُ.ٖٔموجبوُعنُهللاُعزُكجل(

ُكافُلزامناُالتفصيلُفُمعاينُالتشبيو: ُلذا

ُ:ُالتماثلُمنُكلُكجوُ.ا١تعٌتُاألكؿ

ُُعنُهللاُابتفاؽُكدلُيقلُبوُحىتُا١تمثلة.كىذاُا١تعٌتُمنفيُعنُهللا

ُ:ُالتماثلُمنُكجوُدكفُكجوُكىذاُمنفيُعنُهللاُأيضنا.ا١تعٌتُالثاين

ُكيدمُ ُكاإلماـُأٛتدُكغَتهُأبهنمُيقولوفُ:ُهللُيد كخالفُفُذلكُا١تمثلة٦ُتنُكصفهمُاألئمة
ُكقدمي. ُكٝتعُكسمعيُكقدـ

الكيفيةُأبفُيوصفُالبارمُبشيءُمنُكىذافُاإلطبلقاف:ُيتضمنافُالتماثلُفُاٟتقيقةُُك
خصائصُا١تخلوؽُك٫تاُاللذافُدؿُالدليلُعلىُنفيهماُفمنُقاؿُأبحد٫تاُفقدُشبوُهللآُتلقوُ

ُ.ُ-عياذناُابهللُُ–ككقعُفُالكفرُ

:ُالتشابوُمنُكجوُدكفُكجوُابالشًتاؾُفُأصلُا١تعٌت.ُأمُفُا١تعٌتُالكليُا١تعٌتُالثالث
ُٔتسألةُ)القدرُا١تشًتؾُفُالصفات(.الذىٍتُا١تطلقُكىوُماُعرؼُ

ُالتمثيلُا١تنفيُ كىذاُالنوعُمنُالتشبيوُغَتُمنفيُعنُهللاُإبطبلؽُبلُىوُاثبتُكىوُالُيستلـز
ُعنُهللا.
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ُمنُ كالسلفُفُنفيهمُللتشبيوُإ٪تاُأرادكاُنفيُالتمثيلُالذمُنفتوُالنصوصُسواءُأكافُ٘تثيبلن
ُلنفيُكلُكجوُأكُمنُكجوُدكفُكجوُكدلُيريدكاُا١تعٌت ُالثالثُإذُنفيُىذاُا١تعٌتُمستلـز

ُالصفاتُكىذاُماُدلُيقصدهُالسلفُْتاؿ.

ُقاؿُشيخُاإلسبلـُابنُتيميةُرٛتوُهللاُمقررنا١ُتاُسبق:

)نفيُالتشبيوُمنُكلُكجوُىوُالتعطيلُكاٞتحودُلربُالعا١تُتُكماُعليوُا١تسلموفُمتفقوفُكماُ
ىوُجعلُاألندادُلربُالعا١تُتُ لكنُمنُالناسُمنُالُيفهمُىذاُكالُيعتقدُأفُأفُإثباتوُمطلقاُن

ُكخصوصُكماُسنبينوُ لفظُالتشبيوُيدؿُعلىُالتمثيلُا١تنفيُعنُهللاُإذُلفظُالتشبيوُفيوُعمـو
ُابالتفاؽُبُتُا١تسلمُتُبلُ كمنُىناُضلُفيوُأكثرُالناسُإذُليسُلوُحد٤ُتدكدُكماُىوُمنتفو

ُابلضركرةُالعقلُكمنوُماُىوُبُتُأىللُا١تللُكلهمُبلُبُتُٚتيعُالعقبلءُا١تقرينُ ابهللُمعلـو
اثبتُابالتفاؽُبُتُا١تسلمُتُبلُبُتُأىلُا١تللُكلهمُبلُبُتُٚتيعُالعقبلءُللتقريرُابلصانعُ

ُكافُلفظُالتشبيوُيقاؿُعلىُما٬ُتبُانتفاؤهُكعلىُما٬ُتبُإثباتوُدلُيردُالكتابُكالسنةُ فلما
الُفُنفيُكالُإثباتُكلكنُجاءتُالنصوصُف ُالنفيُبلفظُا١تثلُكالكفوُكالندُبوُمطلقاُن

كالسميُ...ُٓتبلؼُلفظُالتشبيوُفإنوُيقاؿُعلىُماُيشبوُغَتهُكلوُمنُبعضُالوجوهُالبعيدةُ
ابالتفاؽُك٢تذا١ُتاُعرؼُاألئمةُذلكُكعرفواُحقيقةُقوؿُ كعقبلُن كىذا٦ُتا٬ُتبُالقوؿُبوُشرعاُن

ُلتعطيلُالصانعُكُك ُكانواُيبينوفُماُفُُاٞتهميةُكأفُنفيهمُلذلكُمنُكلُكجوُمستلـز جوده
كبلمهمُمنُالنفاؽُ...ُكالتعطيلُكٯتنعوفُعنُإطبلؽُلفظهمُالعليل١ُتاُفهموهُمنُمقصودىمُ

ُ.ٗٔكإفُدلُيفهموُأىلُاٞتهلُكالتضليل(

ُكافُأئمةُالسنةُك٤تققوُأىلُالكبلـُٯتنعوفُأفُيقاؿ:ُالُيشبوُ كقاؿُأيضناُرٛتوُهللاُ:ُ)ك٢تذا
ُكونوُمعدكمناُكمنهمُطوائفُيطلقوفُىذاُلكنُمنُ األشياءُبوجوُمنُالوجوهُفإفُمقتضىُىذا

ىؤالءُمنُيريدُبنفيُالتشابوُنفيُالتماثلُفبلُيكوفُبينهماُخبلؼُمعنومُإذُىمُمتفقوفُ
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ُكماُدؿُعلىُذلكُالقرآفُكماُقدُبيناهُفُغَتُىذاُعلىُنفيُال تماثلُبوجوُمنُالوجوه
ُكماُيعلمُابلعقلُأيضنا( ُ.َٕا١توضع

ُمسألةُالقدرُا١تشًتؾُمعناهُكبيافُثبوتوُكغلطُا١تتكلمُتُفيو:ُ~

ُأ٫تيتهاُ:

ُقاؿُشيخُاإلسبلـُابنُتيميةُرٛتوُهللاُتعاذلُبعدُبيانو٢ُتذهُا١تسألة:

ُكثَتُمنُ)كىذاُا١توضعُمنُفهموُ اُزالتُعنوُعامةُُالشبهاتُكانكشفُلوُغلطُ جيدن
ُ.ُٕاألذكياءُفُىذاُا١تقاـ(

كقاؿُأيضنا:ُ)فإنوُمقاـُزلتُفيوُاألقداـُكضلتُفيوُأحبلـُكهللاُيهدمُمنُيشاءُإذلُصراطُ
ُ.ِٕمستقيم(

ُمعناىا:

ُكليةُمطلقة ُذىنية ُ.ّٕماُتشًتؾُفيوُا١توجوداتُمن:ُمعافو

ُ~ُشرحُمفردات:

ُكليُ،ُمطلق()مشًتؾُ،ُمعٌت ُُ،ُذىٍتُ،

ُمتعددة ُ.ْٕفأماُ)ا١تشًتؾ(ُفإنوُاللفظُا١توضوع١ُتعافو

ُكا١ترادُابالشًتاؾُىناُماُيسميوُالنحاةُ)اسمُجنس(ُكيسميُمعانيوُا١تنطقيوفُ:ُ)كليات(ُ:
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كىوُاللفظُا١تفردُالداؿُعلىُأعيافُمتعددةُٔتعٌتُعاـُمشًتؾُبُتُاألفرادُالُعلىُالسواءُبلُ
ُتفاضل.علىُالتفاكتُكال

ُكقريبُمنُىذاُقولناُ:ُ)كلي(ُفإفُ)ا١تشًتؾ(ُأحدُأنواعُ)الكلي(ُ.

ُكقولناُ:ُ)معٌت(ُبٌُتُكٮترجُبوُأمراف:

ُفُاببناُمثلُقولنا:١ُتنُاشًتلُشيئناُ األمرُاألكؿ:ُاالشًتاؾُاللفظيُفقطُفليسُىذاُداخبلن
(ُكقولناُللكوكبُا١تعركؼ:ُ)ا١تشًتم(ُفليسُىناؾُأدىنُعبلقةُف ا١تعٌتُبُتُىذينُُ)مشًتين

ُاألمرين.

ُكماُيقوؿُبوُبعضُا١تمثلة. ُاألمرُالثاين:ُأفُيكوفُاالشًتاؾُفُاٟتقيقةُ)الكيفية(

كقولناُ:ُ)ذىٍت(ُ:ُأمُأفُىذاُا١تعٌتُا١تشًتؾُغَتُموجودُفُا٠تارجُكإ٪تاُىوُمعٌتُييفهمُفُ
فهمُمنوُالذىنُالذىنُكالذىنُيفهموُمطلقناُأمُغَت٥ُتتصُبواحدُمنُاألشياءُا١تعينةُبلُي

قدرناُيوجدُفُاألشياءُا١تتباينةُ.ُكىذاُمعٌتُالقوؿُأبنوُ:ُ)مطلق(ُكإ٪تاُالذمُيكوفُفُا٠تارجُ
ُ.ٕٓىوُالقدرُا١تختصُا١تعُتُا١تقيد

كىذاُالقدرُا١تشًتؾُالكليُالُيكوفُاثبتناُبعينوُفُاألمورُا١تتعينةُفُالوجودُا٠تارجيُ
كأماُالوجودُا٠تارجيُفبلُاشًتاؾُفيوُبلُكماُقاؿُشيخُفاالشًتاؾُإ٪تاُيكوفُفُالوجودُالذىٍتُ

اإلسبلـُابنُتيميةُرٛتوُهللا:ُ)كلُموجودُفلوُماُٮتصوُمنُحقيقتو٦ُتاُالُيشركوُفيوُغَتهُبلُ
ليسُبُتُموجودينُفُا٠تارجُشيءُبعينوُاشًتكاُفيوُكلكنُتشاهباُففيُىذاُنظَتُماُفُىذاُ

بذاتوُكصفاتوُعٌماُسواهُفكيفُا٠تالقُسبحانوُكماُأفُىذاُنظَتُىذاُككلُُّمنهماُمتميزُ
ُ.ٕٔكتعاذل(
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مثاؿ:ُالذىنُيفهمُمنُلفظة:ُ)السميع(ُقدرناُمطلقناُكىوُ)مطلقُالسمع(ُكالُيوجدُفُا٠تارجُ
شيءُيسمى:ُ)ٝتعنا(ُهبذاُاإلطبلؽُبلُالُيوجدُإالُمضافناُمعينناُ)ٝتعُهللا(ُأكُ)ٝتعُ

ُ.ٕٕاالثنُتُا١تخلوؽ(ُفهذاُاللفظُا١تشًتطُا١تطلقُيتناكؿ

ُ~ُبيافُثبوتُالقدرُا١تشًتؾُبُتُا١توجوداتُعلىُاٟتقيقة:

ُىذاُأمرُبدىيُعقليُيعرفوُمنُعندهُأدىنُذرةُتمل:ُ

فكلُموجودينُالُبدُأفُيكوفُبينهماُقدرُمشًتؾُفُبعضُا١تعاين:ُ)اشًتاؾُفُا١تعٌتُالذىٍتُ
اشتباهُمنُكجوُكافًتاؽُُا١تطلق(ُأمُأهنما٬ُتتمعافُفُشيءُكيفًتقافُفُشيءُفيكوفُبينهما

ُكافُىذاُاالشًتاؾُفُأصلُمعٌتُالوجودُكيكوفُىذاُالقدرُا١تشًتؾُحقيقةُ منُكجوُحىتُلو
ُفُكلُمنهما.

ُكشرعناُكفطرةن:ُفالطفلُالصغَتُيعلمُأنوُموجودُكأفُأابهُ ُعقبلن كإثباتُىذاُالقدرُا١تشًتؾُالـز
ُموجودُكأفُدميتوُموجودةُكليسُمرادهُإقرارهُفقطُبلفظُا لوجودُبلُقدُالُيعرؼُلفظوُأصبلن

كإ٪تاُا١ترادُإقرارهُاب١تعٌتُا١تشًتؾُللوجودُفُىذهُاألشياءُكىوُأفُىذهُاألشياءُ)نفسوُ،ُأابهُ،ُُ
كلُماُحولوُمن٤ُتسوسات(ُحاصلةُمتحققةُغَتُمعدكمةُمعُإدراكوُأفُكجودُنفسوُ

يتهاُككجودُدميتوُكجسموُمفارؽُلوجودُأبيوُكٞتسموُككجودُأبيوُمفارؽُلوجودُدميتوُككيف
ُكلهمُفُأمرُمشًتؾُكىوُالوجودُفهوُموجودُ مفارؽُلوجودُثيابوُكىيئتهاُكىكذا،ُمعُاتفاقهم

ُفيهمُلكنُكلُكجودُفيهمُمغايرُلوجودُغَته.

قاؿُابنُتيميةُرٛتوُهللا:ُ)ماُمنُشيئُتُإالُك٫تاُمتفقافُفُأمرُمنُاألمورُكلوُفُكوهنماُ
ُ.ٖٕموجودين(
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ُعلىُتنصيصُكقدُذكرُذلكُكقررهُٚت اعةُمنُالسلفُإماُتنصيصناُكإماُإشارةُفأذكرُمثاالن
ُبعضهمُعليوُكربطوُببابُأٝتاءُهللاُكصفاتو:

ُكماُ كىوُقوؿُاإلماـُعثمافُالدارميُرٛتوُهللاُ:)إ٪تاُنصفوُابألٝتاءُالُابلتكييفُكالُابلتشبيو
زُأفُيدعىُيقاؿ:ُإنوُملكُكرًنُعليمُحكيمُرحيمُلطيفُمؤمنُعزيزُجبارُمتكربُكقد٬ُتُو

فاألٝتاءُفيهاُمتفقةُكالتشبيوُكالكيفيةُالبشرُببعضُىذهُاألٝتاءُكإفُكانت٥ُتالفةُلصفاهتمُ
كماُيقاؿ:ُ)ليسُفُالدنيا٦ُتاُفُاٞتنةُإالُاألٝتاء(ُيعٍت:ُفُالشبوُكالطعمُكالذكؽُُُمفًتقة

ُكافُكذلكُفاهللُأبعدُمنُالشبوُكأبعد( َُٖ.ٕٗكا١تنظرُكاللوفُفإذا

ُعيةُفهيُأكثرُمنُأفُٖتصىُىناُفمنها:كأماُأدلتوُالشُر

ُاٍلقىيُّوـُيقاؿُتعاذل:ُ) - ُاٟتٍىيُّ ُىيوى ًُإلىىوىًُإالَّ الى ُاٍلمىيًًٌتُ(ُكقاؿُفُخلقوُ:ُ)اَّللَُّي ًُمنى ٮتيٍرًجيُاٟتٍىيَّ
ًُمنىُاٟتٍىيًٌُ (ُفهلُتنفيُاٟتياةُعنُهللاُتعاذلُألفُظاىرُىذهُالنصوصُكىٮتيٍرًجيُاٍلمىيًٌتى

لذينُاتصفواُبضفةُاٟتياة؟!ُإفُقلتُ:ُنعمُفبالكفرُنطقتُكإفُقلتُتشبيوُهللآُتلقوُا
ُ:ُالُقلناُلكُ:ُكفُابقيُالصفاتُفقلُمثلُقولكُىذا.

ُاٍلعىًليميُاٟتٍىًكيمُيقاؿُتعاذل:ُ) - كيٍمُُۖكىىيوى مىٍوالى كىبىشَّريكهُي(ُكقاؿُفُإسحاؽُعليوُالسبلـ:ُ)كىاَّللَُّي
ُعىًليمُو ـو  (ًبغيبلى

ُحىًفيظهُعىًليمُهنفسو:ُ)كقاؿُيوسفُكاصفناُ ُخىزىاًئًنُاأٍلىٍرًضًُُۖإيٌنً ُاٍجعىٍلًٍتُعىلىىى  (قىاؿى

فاهللُمتصفُابلعلمُكإسحاؽُكيوسفُعليهماُالسبلـُمتصفُتُابلعلمُكلكنُشتافُبُتُ
ُكيلَُّشىٍيءوًُعٍلمناالعلمُتُفاهللُتبارؾُكتعاذلُلوُعلمُكاسعُ) (ُكقاؿُعنُالبشرُكعلمهم:ُكىًسعىُرىبػُّنىا

ئناكىاَّللَُّي) يػٍ ُتػىٍعلىميوفىُشى (ُفهوُانشئُبعدُجهلُكىوُأيضناُعرضةُُُأىٍخرىجىكيمُمًٌنُبيطيوًفُأيمَّهىاًتكيٍمُالى
عىًليمهُقىًديرُهللضياعُ:ُ) ئناًُُۚإفَُّاَّللَُّى يػٍ ُشى ًُعٍلمو ُيػىٍعلىمىُبػىٍعدى ُأىٍرذىًؿُاٍلعيميًرًُلكىٍيُالى ى (ُكىًمنكيمُمَّنُيػيرىدًُُّإذلى
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ُكثرُكمنهاُقولوُتعاذل:ُ)كىوُأيضناُقاصرُعنُأش ُىيوُىياء ُيػىٍعلىميهىاًُإالَّ (ُكىًعندىهيُمىفىاًتحيُاٍلغىٍيًبُالى
فاهللُأثبت٠ُتلقوُعلمناُكأثبتُلنفسوُالعلمُلكنُعلمُخلقوُقاصرُالُيساكمُشيئناُمقارنةُبعلمُ
رُهللاُتبارؾُكتعاذلُفأثبتُهللاُلنفسوُالعلمُكأثبت٠ُتلقوُكبُتُأفُعلموُكاسعُكعلمُخلقوُقاص

ُفأينُالتشبيوُفُالباب؟!ُكىكذاُدكاليكُفُكلُآيتُالصفاتُٚتعاء.

يعناُبىًصَتناكقاؿُهلالج لجُ:ُ) - نسىافىًُمنُنٍُّطفىةوُ(ُكقاؿُعنُخلقو:ُ)ًإفَُّاَّللَّىُكىافىُٝتًى ُخىلىٍقنىاُاإٍلً ًإانَّ
يعناُبىًصَتنا تىًليًوُفىجىعىٍلنىاهيُٝتًى ُنػَّبػٍ ُكبلُ(ُأفسمعُهللاُكسمعُخلقوُأأىٍمشىاجو ُكبصرُخلقو ـُبصره

كألفُكبلُىوُأثبتُلنفسوُذلكُمعُتقريرهُفُاْليتُاألخرُأنوُليسُكمثلوُشيءُ
فيثبتُلنفسوُٝتعناُكبصرناُليسُكمثلوُٝتعُكالُبصرُ.ُهللاُيثبتُذلكُلنفسوُمثُأنيتُ

ُّتهلناُكظلمناُفننكرهُأكُنؤلو؟!ُىذاُكهللاُمنُأعظمُاإلٟتاد.
ابًُُقاؿُتعاذلُ:) - ُرًَّحيمُهًإفَُّاَّللَُّى لىقىٍدُجىاءىكيٍمُ(ُكقاؿُعنُنبيوُدمحمُملسو هيلع هللا ىلصُ:ُ)لنَّاًسُلىرىءيكؼه

ُرًَّحيمُه ُعىلىٍيكيمُاًبٍلميٍؤًمًنُتىُرىءيكؼه ُعىلىٍيًوُمىاُعىًنتٍُّمُحىرًيصه ٍنُأىنفيًسكيٍمُعىزًيزه ُمًٌ ُ(.رىسيوؿه
لكنُمنُاببُاإلفادةُأذكرُ~ُاْليتُا١تتقدمةُفُأٝتاءُهللاُكاألٝتاءُىذهُمتضمنةُللصفاتُ

ُنصوصناُأخرلُفُصفاتُهللاُكصفاتُخلقو:
ُذيكُاٍلقيوًَّةُاٍلمىًتُتُيقاؿُتعاذلُ:ُ) - ُالرَّزَّاؽي ىيوى ُ(ُكقاؿُعنُخلقو:ُ)ًإفَُّاَّللَُّى كىيىزًدٍكيٍمُقػيوَّةنًُإذلىى

الَّذًُ(ُكليستُالوقتُتُسواءُكقدُتعاذل:ُ)قػيوًَّتكيمٍُ ُاَّللَُّى يػىرىٍكاُأىفَّ ُأىكىدلىٍُ ُأىشىدُّ مُخىلىقىهيٍمُىيوى

(ُكفُىذهُاْلية:ُٚتعُبُتُإثباتُصفةُالقوةُهللُك٠تلقوُلكنُهللاُأشدُمنهمًُمنػٍهيٍمُقػيوَّةُن
ُقوةُسبحانوُكتعاذل.

دىا٫تيىاُرىبػُّهيمىاقاؿُتعاذل:ُ) - يِّا(ُكقاؿ:ُ)كىانى دىيٍػنىاهيًُمنُجىاًنًبُالطُّوًرُاأٍلىٯٍتىًنُكىقػىرَّبٍػنىاهي٧ُتًى (ُكىانى
ُيػىٍعًقليوفُىخلقو:ُ)ُكقاؿُعن ًُمنُكىرىاًءُاٍٟتيجيرىاًتُأىٍكثػىريىيٍمُالى ُيػينىاديكنىكى ُالًَّذينى (ُكليسًُإفَّ

ُكالنداءُشتافُبينهماُفللوُنداءُيليقُّتبللوُسبحانو.  النداء
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قالتُعائشةُاهنع هللا يضر:ُ)اٟتمدُهللُالذمُكسعُٝتعوُاألصواتُ،ُلقدُجاءتُخولةُإذلُ -
عىُُُتشكوُزكجهاُفكافُٮتفىُعليُكبلمهاُفأنزؿُهللاُعزُكجلُ:)رسوؿُهللاُملسو هيلع هللا ىلص قىٍدُٝتًى

ًُفُزىٍكًجهىا(ُ ُالَّيًتُٕتيىاًدليكى قػىٍوؿى  .ُٖ(اَّللَُّي
ُكيفُأفُعائشةُاهنع هللا يضرُأثبتُهللُٝتعناُكاسعناُيليقُبوُكأثبتتُلنفسهاُٝتعناُقاصرناُيليقُهباُ فانظر

ُكىذاُاألثرُنصُفُالباب.ُحيثُكافُٮتفىُعليهاُبعضُكبلـُخولة

قاؿُالعبلمةُٛتدُبنُمعٌمرُرٛتوُهللا:ُ)كليسُبُتُصفةُا٠تالقُكا١تخلوؽُمشاهبةُإالُفُاتفاؽُ
ُِٖاالسم(

ُكثَتةُكىذهُبعضُمنهاُفقط.كا ُألمثلة
ُمنوُ٘تاثلُا١تسمياتُأكُ إذفُفالقاعدةُ:ُ)االشًتاؾُفُا١تسمياتُأكُالصفاتُالُيلـز

ُ.ّٖا١توصوفات(
تقدـُيكوفُقوؿُالقائلُ:)إفُنصوصُالصفاتُظاىرىاُالتشبيو(ُقوؿ٣ُتملُُفبناءنُعلىُما

ُ٭تتاجُإذلُتفصيل:
ُقاؿُشيخُاإلسبلـُابنُتيميةُرٛتوُهللا:

ُإذاُقاؿُالقائل:ُظاىرُالنصوصُمراد،ُأكُظاىرىاُليسُٔتراد.ُ-)القاعدةُالثالثةُ
ُ

أفُظاىرىاُالتمثيلُُفيوُإٚتاؿُكاشًتاؾ،ُفإفُكافُالقائلُيعتقد«ُالظاىر»فإنوُيقاؿ:ُلفظُ
ُائصهم،ُفبلُريبُأفُىذاُغَتُمراد.بصفاتُا١تخلوقُت،ُأكُماُىوُمنُخص

كلكنُالسلفُكاألئمةُدلُيكونواُيسٌموفُىذاُظاىرا،ُكالُيرتضوفُأفُيكوفُظاىرُالقرآفُ
أعلمُكأحكمُمنُأفُيكوفُكبلموُالذمُُ-سبحانوُكتعاذلُُ-كاٟتديثُكفرناُكابطبل،ُكهللاُ

ُكفرُكضبلؿ.كصفُبوُنفسوُالُيظ ُهرُمنوُإالُماُىو
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ونص علٌها  ٗٔو ص  ٕٔ-ٌٕٓخ اإلسبلم فً مواضع كثٌرة جدًا منها التدمرٌة ص دل علٌها كل ما تمدم ذكره ونص علٌه ش 

 غٌره.
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ُكالذين٬ُتعلوفُظاىرىاُذلكُيغلطوفُمنُكجهُت:
اترة٬ُتعلوفُا١تعٌتُالفاسدُظاىرُاللفظ،ُحىت٬ُتعلوه٤ُتتاجناُإذلُتكيلُٮتالفُالظاىر،ُكالُ

ُيكوفُكذلك.
ُ.ْٖكاترةُيردكفُا١تعٌتُاٟتقُالذمُىوُظاىرُاللفظ،ُالعتقادىمُأنوُابطل(

ُ:ُالوجوُالثاين
اُبلُكفريةُكقوعُصاحب ُ:ٖٓىذاُالقوؿُف٤ُتاذيرُخطَتةُجدن

ُمنُقولكُىذاُأفُاألخذُبظواىرُنصوصُالصفاتُكفرُكضبللةُألنوُتشبيوُهللُتعاذلُ يلـز
ُكماُقررُذلكُعلماءُا١تسلمُتُأٚتعُت.ُُٖٔٓتلقوُكتشبيوُهللآُتلقو ُكفر

ُفُاٟتقيقةُكإفُدلُتصرًٌحُبوُفقدُصرحُبوُغَتؾ٦ُتنُقاؿُبقولك:  كىذاُالبلـز

السنوسيُالقائلُفُعدهُألصوؿُالكفرُعنده:ُ)التمسكُفُأصوؿُالعقائدُٔتجردُظواىرُك
ُ.ٕٖالكتابُكالسنةُمنُغَتُعرضهاُعلىُالرباىُتُالعقليةُكالقواطعُالشرعية(

ُمنوُأفُنصوصُالكتابُكالسنةُصرحتُابلكفرُكتشبيوُهللاُ كىذاُكالعياذُابهللُقوؿُكفرم:ُيلـز
ُيةُكىذاُمنُأعظمُاالفًتاءُعلىُهللاُهلالج لجُ.ٓتلقوُكأفُهتدمُللضبلؿُكالغوا

مبينناُقو٢تمُُ-فُمعرضُكبلموُعنُعقيدهتمُُ–كقاؿُشيخُاإلسبلـُابنُتيميةُرٛتوُهللاُتعاذلُ
ُكضبللوُُ:

ُكافُمذكورناُفُالكتابُكالسنة٦ُتاُٮتالفُقياسكمُىذا،ُأكُيثبتُماُدلُتدركوُعقولكمُػُ )كما
أمتحنكمُبتنزيلو،ُالُلتأخذكاُا٢تدلُمنو،ُلكنُلتجتهدكاُفُعلىُطريقةُأكثرىمُػُفاعلمواُأينُ

ٗتر٬توُعلىُشواذُاللغة،ُككحشيُاأللفاظ،ُكغرائبُالكبلـ،ُكأفُتسكتواُعنوُمفوضُتُعلموُ
ُإذلُهللاُمعُنفيُداللتوُعلىُشيءُمنُالصفات،ُىذاُحقيقةُاألمرُعلىُرأمُىؤالءُا١تتكلمُت.

                                                             
8ٗ

 .5ٙالتدمرٌة ص  
8٘

 مع المول بعدم تكفٌره فإن هنان فرلًا بٌن التكفٌر باألوصاف وبٌن التكفٌر باألعٌان . 
8ٙ

 المراد بالتشبٌه هنا التماثل فً وجه دون وجه ال فً االشتران فً أصل المعنى. 
81

 مع حاشٌة الدسولً. 1ٕٔالسنوسٌة ص  شرح 



 

 
ٗٓ 

ُٞتماعتهمُلزكمناُال٤ُتيدُعنو،ُكىذاُالكبلـُقدُرأيتوُصرَّحُٔتعناهُطائف ةُمنهم،ُكىوُالـز
كمضمونوُأفُكتابُهللاُالُييهتدلُبوُفُمعرفةُهللا،ُكأفُالرسوؿُملسو هيلع هللا ىلصُمعزكؿُعنُالتعليمُ

كاإلخبارُبصفاتُمنُأرسلو،ُكأفُالناسُعندُالتنازعُالُيردُّكفُماُتنازعواُفيوُإذلُهللاُكالرسوؿ،ُ
ُكانواُعلي ُكالربا٫تةُبلُإذلُمثلُما وُفُاٞتاىلية،ُكإذلُمثلُماُيتحاكمُإليوُمنُالُيؤمنُابألنبياء

كالفبلسفةُػُكىمُا١تشركوفُػُكاجملوس،ُكبعضُالصابئُتُ....ُكماُأشبوُىؤالءُا١تتكلفُتُبقولوُ
ُكىمُىسبحانوُكتعاذل:ُ) ًُإلىٍيكى ُأىنػَّهيٍمُآمىنيوأُتىاُأينزًؿى ُيػىٍزعيميوفى ُالًَّذينى ًُإذلى تػىرى ُأىدلىٍُ ًُمنُقػىٍبًلكى اُأينزًؿى

ُالطَّاغيوًتُكىقىٍدُأيًمريكاُأىفُيىٍكفيريكاًُبًوُكىييرًيديُالشٍَّيطىافيُأىفُييًضلَّهيٍمُضىبلىُ الُنييرًيديكفىُأىفُيػىتىحىاكىميواًُإذلى
اُ ُاٍلمُي•ُبىًعيدن ُالرَّسيوًؿُرىأىٍيتى كىًإذلى ُاَّللَُّي ُمىاُأىنزىؿى ًإذىاًُقيلى٢ُتىيٍمُتػىعىالىٍواًُإذلى ُكى نىاًفًقُتىُيىصيدُّكفىُعىنكى
ًُإالَُّ•ُُصيديكدنا ُ٭تىًٍلفيوفىُاًبَّللًًَُّإٍفُأىرىٍدانى جىاءيكؾى ًُإذىاُأىصىابػىتػٍهيمُمًُّصيبىةهُٔتىاُقىدَّمىٍتُأىٍيًديًهٍمُمثيَُّ ُفىكىٍيفى

ُكىتػىٍوًفيقنا ًُإٍحسىاانن ُىذهُا١تقالة:ُأفُالُيكوفُالكتابُىدنلُللناس،ُكالُبياانن كالُ(ُ....ُكالـز
شفاء١ُتاُفُالصدكرُكالُنورنا،ُكالُمردِّاُعندُالتنازع،ُألانُنعلمُابالضطرارُأفُماُيقولوُىؤالءُ
ا١تتكلفوفُأفُاٟتقُالذم٬ُتبُاعتقادهُدلُيدؿُعليوُالكتابُكالسنةُالُنصناُكالُظاىرناُ...ُ

ُىذهُا١تقالةُأفُيكوفُترؾُالناسُببلُرسالةُخَتنا٢ُتمُفُأصلُدينهم؛ُألفُمُى رىدَّىمُقبلُكالـز
ُ٪تاُالرسالةُزادهتمُعمىُكضبلالن.الرسالةُكبعدىاُكاحد،ُكإ

ُكيفُدلُيقلُالرسوؿُملسو هيلع هللا ىلصُيومناُمنُالدىر،ُكالُأحدُمنُسلفُاألمةُىذهُ يُسبحافُهللا!
اْليتُكاألحاديثُالُتعتقدكاُماُدلتُعليو،ُلكنُاعتقدكاُالذمُتقتضيوُمقاييسكم،ُأكُ

ُكذاُككذا؛ُ فإنوُاٟتق،ُكماُخالفُظاىرهُفبلُتعتقدكاُظاىره،ُكانظركاُفيهاُفماُكافقُاعتقدكا
ُقياسُعقولكمُفاعتقدكه،ُكماُالُفتوقفواُفيوُأكُانفوه.

ُكسبعُتُفرقة،ُفقدُعلمُماُسيكوف،ُمثُقاؿ:ُ مثُالرسوؿُملسو هيلع هللا ىلصُقدُأخربُأفُأمتوُستفًتؽُثبلاثن
ُفيكمُماُإفُ٘تسكتمُبوُلنُ» ُكتابُهللاإينُاترؾه ُ«ُ.تضلوا،
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ُ»كريكمُعنوُملسو هيلع هللا ىلصُأنوُقاؿُفُصفةُالفرقةُالناجية:ُ ىوُمنُكافُعلىُمثلُماُأانُعليوُاليـو
ُ«ُ.كأصحاّب

فهبلُقاؿُمنُ٘تسكُبظاىرُالقرآفُفُاببُاالعتقادُفهوُضاؿ؟ُكإ٪تاُا٢تدلُرجوعكمُإذلُ
الثبلثة،ُكإفُكافُقدُنبغُأصلهاُفُُمقاييسُعقولكم،ُكماُ٭تدثوُا١تتكلموفُمنكمُبعدُالقركف

ُ.ٖٖأكاخرُعصرُالتابعُت(

ُاليتُذكرىاُشيخُاإلسبلـُمكفرُلوحدهُ ُ-ٛتاانُهللاُكإيكمُمنهاُُ-ككلُكاحدوُمنُىذهُاللواـز

كىيُأفُكثَتناُمنُالناسُيتوىمُفُُ-كقاؿُشيخُاإلسبلـُأيضنا:ُ)كىذاُيتبُتُابلقاعدةُالرابعةُ
ُكلها،ُأهناُ٘تاثلُصفاتُا١تخلوقُت؛ُمثُيريدُبعضُالصفات،ُأكُفُكثَتُمنها ،ُأكُأكثرىا،ُأك

ُأفُينفيُذلكُالذمُفهموُفيقعُفُأربعةُأنواعُمنُاحملاذير:

كونوُمٌثلُماُفهموُمنُالنصوصُبصفاتُا١تخلوقُت،ُكظنُأفُمدلوؿُالنصوصُىوُُُ-أحدىاُ
ُالتمثيل.

معطلةُعماُدلتُعليوُمنُأنوُإذاُجعلُذلكُىوُمفهومهاُكعطٌلوُبقيتُالنصوصُُ-الثاينُ
إثباتُالصفاتُالبلئقةُابهلل،ُفيبقىُمعُجنايتوُعلىُالنصوص،ُكظنوُالسيئُالذمُظنوُابهللُ

قدُعطلُماُُ-حيثُظنُأفُالذمُيفهمُمنُكبلمهماُىوُالتمثيلُالباطلُُ-كرسولوُملسو هيلع هللا ىلصُُ
هلل،ُكا١تعاينُاإل٢تيةُالبلئقةُّتبلؿُهللاُُأكدعُهللاُكرسولوُملسو هيلع هللا ىلصُفُكبلمهماُمنُإثباتُالصفات

ُسبحانو.

ُأنوُينفيُتلكُالصفاتُعنُهللاُبغَتُعلم،ُفيكوفُمعطبل١ُتاُيستحقوُالربُتعاذل.ُ-الثالثُ
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أنوُيصفُالربُبنقيضُتلكُالصفاتُمنُصفاتُاألمواتُكاٞتمادات،ُأكُصفاتُُ-الرابعُ
الربُتعاذل،ُكمثَّلوُاب١تنقوصاتُُا١تعدكمات.ُفيكوفُقدُعطَّلُصفاتُالكماؿُاليتُيستحقها

ُ.ٖٗكا١تعدكمات(

ُ ُاٍلكيٍفرًمَُّلىٍيسى ُاٍلفىاًسدى ُاٍلمىٍعٌتى ُأىٍفُيػيٍعلىمىُأىفَّ بي كقاؿُاإلماـُابنُأّبُالعزُاٟتنفيُرٛتوُهللا:ُ)كى٬تًى
ُلًقيصيوًرُفػىهٍُ فػىهيوى ًُمٍنوُي ُميٍقتىضىاهي،ُكىأىفَُّمىٍنُفىًهمىُذىًلكى ُكىالى ُالنَّصًٌ ُظىاًىرى ًإذىاُُىيوى ًمًوُكىنػىٍقًصًُعٍلًمًو،ُكى

ُكىافىُقىٍدًُقيلىًُفُقػىٍوًؿُبػىٍعًضُالنَّاًس:

ًقيلى: ُاٍلفىٍهًمُالسًَّقيًمُكى ًمنى ُصىًحيحناُكىآفػىتيوُي ُقػىٍوالن ُكىكىٍمًُمٍنُعىاًئبو

ًمُاٍلبػىقىرُي تػىٍفهى ًُإذىاُدلىٍُ ُاٍلقىوىاًفًُمٍنُأىمىاًكًنهىاُ...ُكىمىاُعىلىيَّ ٨ُتىٍتي ُعىلىيَّ

ُالًَّذمُفىكُى ُاٍلًكتىابي ُكىأىٍحسىنيُاٟتٍىًديًث،ُكىىيوى ـً ُاٍلكىبلى ُأىٍصدىؽي ًُفُقػىٍوًؿُاَّللًَّ،ُالًَّذمُىيوى ُيػيقىاؿي ٍيفى
ُخىًبَتُو) لىٍتًُمٍنُلىديٍفُحىًكيمو فيصًٌ مثيَُّ تيوُي ُاٍلقيٍرآًفُكىاٟتٍىًديًثُأيٍحًكمىٍتُآيى (.ًُإفَُّحىًقيقىةىُقػىٍو٢تًًٍمًُإفَُّظىاًىرى

ُالٍُ ًُفيًوُبػىيىافيُالتػٍَّوًحيًدُىيوى ُااٍلٍعًتقىاًد،ُكىالى ًُفيًوُبػىيىافهُلًمىاُيىٍصليحيًُمنى لىٍيسى ًإنَّوُي ،ُكى ؿي ُكىالضَّبلى كيٍفري
قػىٍوًؿُاٍلميتىأىكًًٌلُتى. اُحىًقيقىةُي ُكىالتػٍَّنزًيًو؟ُ!ُىىذى

ُكىافىُابُى ُحىقّّ،ُكىمىا ُعىلىٍيًوُاٍلقيٍرآفيُفػىهيوى ُأىفَُّمىاُدىؿَّ ُعىلىٍيًو.ُكىاٍلمينىازًعيوفىُيىدَّعيوفىُكىاٟتٍىقُّ يىديؿَّ ُدلىٍُ ًطبلن
يُصىٍرفيوي! عىلىىُاٍلبىاًطًلُالًَّذمُيػىتػىعىُتَّ لىتىوُي ُدىالى

ًُبًوُعىلىىًُإٍخوُى تىًصريكفى ُأىنَّكيٍمُتػىنػٍ تيٍمُتػىٍزعيميوفى ُكينػٍ ًإٍف ُالًَّذمُفػىتىٍحتيميوهي،ُكى اُاٍلبىابي ٢ُتىيٍم:ُىىذى اًنكيميُفػىيػيقىاؿي
،اٍلميؤٍُ تىًدًعُتى ُأًلىنٍػوىاًعُاٍلميٍشرًًكُتىُكىاٍلميبػٍ ابن ًُُمًنُتىًُفُمىوىاًضعىُقىًليلىةوُحىًقيقىةن،ُفػىقىٍدُفػىتىٍحتيٍمُعىلىٍيكيٍمُابى الى

ُشُى لىًتًوُاٍلمىٍفهيومىًةًُبغىٍَتًُدىلًيلو ُاٍلقيٍرآًفُعىٍنُدىالى ،ُتػىٍقًدريكفىُعىلىىُسىدًًٌه،ُفىًإنَّكيٍمًُإذىاُسىوٍَّغتيٍمُصىٍرؼى ٍرًعيٌو
ُعىلىىُاٍستًُ ُاٍلقىاًطعيُاٍلعىٍقًليُّ ُيىسيوغي؟ُفىًإٍفُقػيٍلتيٍم:ُمىاُدىؿَّ حىالىًتًوُفىمىاُالضَّاًبطيًُفيمىاُيىسيوغيُتىًٍكيليويُكىمىاُالى

؟ُفىًإفَُّ ُنىزًفيُاٍلقىاًطعىُاٍلعىٍقًليَّ ُعىٍقلو أبًىمًٌ هي!ًُقيلىُلىكيٍم:ُكى ُأىقٍػرىٍرانى ُاٍلبىاًطًٍتَُّيػىٍزعيميُتىىكٍَّلنىاهي،ُكىًإالَّ اٍلًقٍرًمًطيَّ
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ًفُحىشٍُ ـىُاٍلقىوىاًطًعُعىلىىُبيٍطبلى ًُقيىا لىسيوؼي ًفُظىوىاًىًرُالشَّرًٍع!ُكىيػىٍزعيميُاٍلفىيػٍ ـىُاٍلقىوىاًطًعُعىلىىُبيٍطبلى ًرًُقيىا
ـىُاٍلقىوىاًطًعُعىلىىُاٍمًتنىاًعُريٍؤيىًةُا ُأىٍكُُاأٍلىٍجسىاًد!ُكىيػىٍزعيميُاٍلميٍعتىًزرلًُُّقيىا ًُعٍلمو ،ُكىعىلىىُاٍمًتنىاًعًُقيىاـً َّللًَُّتػىعىاذلى

ًتُأىعٍُ اُاًبٍلمىٍعقيوالى ًتُالَّيًتُيىدًَّعيُأىٍصحىابػيهىاُكيجيوبػىهى ُالتٍَّأًكيبلى بي !ُ!ُكىابى ُأىٍكُرىٍٛتىةوًُبًوُتػىعىاذلى ـو ظىميُكىبلى
) اُاٍلمىقىاـً ًُفُىىذى ًمٍنُأىٍفُتػىٍنحىًصرى

َٗ.ُ

ُالكفريةُمنُىذهُالنقوؿ:خبلصةُماُتقدـُذكرهُمنُال ُلواـز

ظاىرُنصوصُالقرآفُكالسنةُىوُالضبلؿُالبعيدُكالكفرُالصريحُألنوُتشبيوُخالقُ -ُ
ُٓتلقو.

 أفُالكتابُكالسنةُالُيصلحافُأفُيكوانُمصدرُتلقي١ُتسائلُالعقيدة. -ِ
 أفُترؾُالناسُببلُقرآفُكسنةُخَت٢ُتمُمنُإنزاؿُقرآفُكسنةُٮتالفافُماُيظنوفُهللاُبو. -ّ
وؿُملسو هيلع هللا ىلصُكصحابتوُخائنوفُلؤلمانةُألهنمُدلُيبينواُا١تقصودُمنُىذهُالنصوصُأفُالرس -ْ

 فبقيُالناسُفُحَتةُبعدىم.
ُكفرُالصحابةُألهنمُأقركاُابلكفرُكدلُيبينوهُك٭تذركاُالناسُمنُاألخذُ -ٓ بلُىذاُيستلـز

 بظاىرُالنصوص.
د٫تاُمردُيرجعُإليوُالناسُأفُالُيكوفُالكتابُكالسنةُمردناُعندُالتنازعُفبلُيكوفُبع -ٔ

عندُالًتاجعُفإفُقلتُالعقلُقلناُعقوؿُالناسُمتفاكتةُفقدُيرلُالشخصُىذاُحسنناُ
ُكذلكُفإذلُأمُعقلُتردانُلكيُنتفقُعليوُبعدُأفُأبطلتُالرجوعُإذلُُ كالُيراهُغَته

 كتابُهللاُكسنةُنبيوُملسو هيلع هللا ىلص؟!
٤ُتكمناُإذُفيوُ -ٕ أمورُتفيدُالكفرُكأمُإحكاـُمعُتنصيصُعلىُُأفُكتابُهللاُليسُكتاابن

 كفر؟!
إبطاؿُدالالتُالنصوصُكصرفهاُعنُظاىرىاُفيأتيكُا١تتصوفةُكيقولوفُفُنصوصُ -ٖ

اٟتجُا١تقصودُاٟتجُإذلُاألكلياءُكَيتيكُالرافضةُكيقوؿُأبفُنصوصُاإلمامةُيرادُهباُ
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ُكَيتيكُالباطنيةُكغَتىمُمنُا١تبلحدةُكيقولوفُأبفُنصُو صُالقيامةُإمامةُا١تعصـو
ليستُعلىُظاىرىاُبلُىيُليستُموجودةُكلنُتقعُألفُا١ترادُمنُىذهُالنصوصُ

 ٗتويفُالناسُفقطُلكيُيرتدعواُعنُفعلُالرذائلُكىكذاُدكاليك.
ُقولوُأفُهللاُيذـُنفسوُكيتنقصها.ُ -ٗ  إساءةُالظنُابهللُحيثُالـز

تعطيلُنصوصُالصفاتُعنُمعانيهاُكمدكالهتاُكىيُنصوصُكثَتةُفتعطيلُ -َُ
 لو٢تاُيعٍتُتعطيلُكثَتُمنُنصوصُالقرآفُكالسنةُ.مد
أنوُقاؿُقولوُفرارناُمنُالتشبيوُفوقعُفيوُحيثُنفىُعنُهللاُصفاتُالبشرُمثُ -ُُ

 شبهوُبصفاتُا١تعدكمُت.
تكذيبُهللاُكرسولوُفإنوُبقولوُىذاُأخربُأبفُىذهُالنصوصُدلتُعلىُابطلُ -ُِ

ُعىزًيزهُكهللاُيقوؿ:ُ) لىًكتىابه ًإنَّوُي َُيىٍُ*ُكى ٍلًفًوُُۖتىنزًيلهُالَّ ًُمٍنُخى ٍيًوُكىالى تًيًوُاٍلبىاًطليًُمنُبػىٍُتًُيىدى
يدُو ُٛتًى  (ُ.مًٌٍنُحىًكيمو

ُالسابقةُيوجبُالكفر  :ُ-عافاينُهللاُكإيكمُُ-ككلُكاحدةُمنُاللواـز

ُقاؿُالشيخُالعبلمةُدمحمُبنُعثيمُتُرٛتوُهللا

ُكفرُكمنُ)منُاعتقدُأفُظاىرُنصوصُالكتابُكالسنةُُالتمثيلُفقدُكفرُأل فُ٘تثيلُهللآُتلقو
ُكافرُألفُالكتابُكالسنةُيقررافُاإلٯتافُ زعمُأفُظاىرُالكتابُكالسنةُماُيقتضيُالكفرُفهو

 .ُٗكينكرافُالكفر(

أختمُىذاُالوجوُبقوؿُالشيخُالعبلمةُدمحمُاألمُتُالشنقيطيُرٛتوُهللاُفُمعرضُردهُعلىُأٛتدُ
كالسنةُمنُأصوؿُالكفرُفهذاُأيضناُمنُالصاكم:ُ)كأماُقولو:ُإفُاألخذُبظواىرُالكتابُ

ُكتابُهللاُكسنةُرسولوُصلىُهللاُ أشنعُالباطلُكأعظموُكقائلوُمنُأعظمُالناسُانتهاكناُٟترمة
اُبػيٍهتىافهُعىًظيمُهعليوُكسلمُ) ذى ُىىى ُ(.سيٍبحىانىكى
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علماءُكالتحقيقُالذمُالُشكُفيوُكىوُالذمُكافُعليوُأصحابُرسوؿُهللاُملسو هيلع هللا ىلصُكعامةُ
ُكتابُهللاُكسنةُرسوؿُهللاُملسو هيلع هللا ىلصُفُحاؿُمنُاألحواؿُ ا١تسلمُتُأنوُال٬ُتوزُالعدكؿُعنُظاىر

ُدليلُصحيحُشرعيُصارؼُعنُالظاىرُإذلُاحملتملُا١ترجوح( ُ.ِٗبوجوُمنُالوجوهُحىتُيقـو

ُٮتتلفُحسبُٝتاعُكلُسامعُفقدُيظهرُلسامعُأفُالوجوُالثالثُ ُكلُنصو :ُأفُظاىر
تُالصفاتُهللُتعاذلُتشبيوُكالُيظهرُلسامعُآخرُكسببُذلكُتغَتُالفطرةُكفسادُالبيئةُإثبا

ُكبلميةُ ُكافُالسامعُلنصوصُالصفاتُسليمُالقلبُصحيحُالفطرةُكدلُيتأثرُببيئةُفلسفية فإذا
دلُيفهمُمنهاُإالُماُىوُالبلئقُابهللُتعاذلُكالُخطرُببالوُرائحةُالتمثيلُكالتشبيوُفأقحاحُ

ُكبلـُهللاُككبلـُرسوؿُهللاُملسو هيلع هللا ىلصُحوؿُالصفاتُدلُيقلُالعربُفُج اىليةُكإسبلـُحُتُٝتعوا
أحدُمنهمُألبتةُإفُظاىرهُالتشبيوُأكُظاىرهُغَتُمرادُكىكذاُخيارُاألمةُبعدُالصحابةُرضوافُ

هللاُعليهمُفالتابعوفُمضواُعلىُىذاُبدكفُنكَتُكالُارتيابُكالُتكيلُكالُتفويضُمزكرُبلُُ
 فُإثباتُالصفاتُببلُتشبيوُكتنزيوُهللاُببلُتعطيل.كا

ُقاؿُاإلماـُابنُالقيمُرٛتوُهللاُمشَتناُإذلُىذاُالوجو:ُ

ُكىاحًُ فىاًتُكىأىٍخبىارًىىاًُفُمىٍوًضعو ًتُالصًٌ ُيػىتػىنىازىعيواًُفُآيى ُكىدلٍى ُاأٍلىٍحكىاـً ُكىًثَتوًُمنى ًُف دوُ)تػىنىازىعىُالنَّاسي

ُالصَّحىابىةُي اُُبىًلُاتػَّفىقى ًإثٍػبىاًتُحىقىائًًقهىا،ُكىىىذى ًإٍمرىارًىىاُمىعىُفػىٍهًمُمىعىانًيهىاُكى كىالتَّاًبعيوفىُعىلىىًُإقٍػرىارًىىاُكى
ُٖتىٍُ ُاٍلًعنىايىةىُبًبػىيىاهًنىاُأىىىمُُّأًلىنػَّهىاًُمٍنُ٘تىىاـً ُكىأىفَّ ُبػىيىاانن ُعىلىىُأىنػَّهىاُأىٍعظىميُالنػٍَّوعىٍُتً ،ًُقيًقُالشَّهىادىتػىٍُتًُيىديؿُّ

ُيػىقُى ُشىاًفيناُالى بػىيىاانن ُكىرىسيوليوُي كىتػىعىاذلى انىوُي سيٍبحى ًإثٍػبىاتػىهىاًُمٍنُلىوىاًزـىُالتػٍَّوًحيًد،ُفػىبػىيػَّنػىهىاُاَّللَُّي ُكى عيًُفيًوُلىٍبسه
ُييوًقعيُالرَّاًسًخُتىًُفُاٍلًعٍلًم.

ُا٠تٍىاصَّةُي ُيىكىاديُيػىٍفهىميُمىعىانًيػىهىاًُإالَّ ُالى ُاأٍلىٍحكىاـً تي ُُكىآيى فىاًتُفػىيىٍشًتىًؾي ُالصًٌ تي ُالنَّاًس،ُكىأىمَّاُآيى ًمنى
ٍيًفيًَّة،ُكى٢ًتىذُى ُفػىٍهمىُاٍلكيٍنًوُكىاٍلكى ُالى ُـّ،ُأىعىًٍتُفػىٍهمىُأىٍصًلُاٍلمىٍعٌتى ُكىاٍلعىا اُأىٍشكىلىًُفُفػىٍهًمُمىٍعنىاىىاُا٠تٍىاصُّ

(ُ: تػىعىاذلى ُىعىلىىُبػىٍعًضُالصَّحىابىًةُقػىٍوليوُي ُيػىتػىبػىُتَّ ًُمنىُا٠تٍىٍيًطُاأٍلىٍسوىدًُُحىىتَّ ُلىكيميُا٠تٍىٍيطيُاأٍلىبٍػيىضي (ُحىىتَّ

                                                             
5ٕ

 .ٕٙٙ/1أضواء البٌان  



 

 
ٗٙ 

ى٢ُتىيٍمًُبقىٍولًًو:ُ) ُاٍلفىٍجرًُيػيبػىُتَّ ُعىلىىُغىٍَتًًهُقػىٍوليوي:ُ)ًمنى ييٍشًكٍلُعىلىٍيًوُكىالى ُ(ُكىدلىٍُ ًُعبىاًدمُعىٍتًٌ كىًإذىاُسىأىلىكى

ُقىرًيبُه فىاًت،ُكُىفىًإيٌنً ًتُالصًٌ ُبػىيىانػيهىاُاًبلسُّنَّةًُُ(ُكىغىيػٍريىىاًُمٍنُآيى لىةهُعيًرؼى ٣ُتيٍمى ًتُاأٍلىٍحكىاـً أىٍيضناُفىًإفَُّآيى
(ُ: قىةوُأىٍكُنيسيكُوكىقىٍولًًوُتػىعىاذلى ُأىٍكُصىدى ،ُفىًفٍديىةهًُمٍنًُصيىاـو ٍطعىاـً ُكىاإٍلً يىاـً ا٣ُتيٍمىلهًُفُقىٍدًرُالصًٌ (ُفػىهىذى

ثُى ـيُثىبلى ًصيىا أبًىنَّوُي السُّنَّةُي ُكىآيىًةُفػىبػىيػَّنػىٍتوُي ُكىًثَتىةه ُأىٍكُذىٍبحيُشىاةو،ُكىنىظىائًريهي ـيًُستًَّةُمىسىاًكُتى ُأىٍكًُإٍطعىا ـو ًةُأىيَّ
فىاًتُكىأىحىاًديًثهىا٣ُتيٍمىلهُ٭تىٍتىاجيًُإذلىُ ًتُالصًٌ ًُفُآيى ،ُكىلىٍيسى ًةُكىالزَّكىاًةُكىاٟتٍىجًٌ ُالسَّرًقىًةُكىآيىًةُالصَّبلى ُبػىيىافو

ُبىٍلُبػىيُى دىةوًُفُاٍلبػىيىاًفُكىالتػٍَّفًصيًل(ًمٍنُخىارًجو ًبزًيى ًإٍفُجىاءىًتُالسُّنَّةُي اًُفيهىاُكى انػيهى
ّٗ.ُ

ُكقاؿُاإلماـُا١تقريزمُرٛتوُهللاُمقررنا٢ُتذاُالوجوُ:

)اعلمُأفُهللاُتعاذل١ُتاُبعثُمنُالعربُنبيوُدمحماُصٌلىُهللاُعليوُكسٌلمُرسوالُإذلُالناسُٚتيعا،ُُ
كصف٢ُتمُرهبمُسبحانوُكتعاذل،ُٔتاُكصفُبوُنفسوُالكرٯتةُفُكتابوُالعزيزُالذمُنزؿُبوُعلىُ

هللاُعليوُُقلبوُصٌلىُهللاُعليوُكسٌلمُالركحُاألمُتُكٔتاُأكحىُإليوُربوُتعاذل،ُفلمُيسألوُصٌلى
ُكانواُيسألونوُ ُكما كسٌلمُأحدُمنُالعربُأبسرىم،ُقركيهمُكبدكيهمُعنُمعٌتُشيءُمنُذلك،
صٌلىُهللاُعليوُكسٌلمُعنُأمرُالصبلةُكالزكاةُكالصياـُكاٟتجُكغَتُذلك٦ُتاُهللُفيوُسبحانوُأمرُ

سألوُإنسافُكهني،ُككماُسألوهُصٌلىُهللاُعليوُكسٌلمُعنُأحواؿُالقيامةُكاٞتنةُكالنار،ُإذُلوُ
منهمُعنُشيءُمنُالصفاتُاإل٢تيةُلنقلُكماُنقلتُاألحاديثُالواردةُعنوُصٌلىُهللاُعليوُ
كسٌلمُفُأحكاـُاٟتبلؿُكاٟتراـ،ُكفُالًتغيبُكالًتىيب،ُكأحواؿُالقيامةُكا١تبلحمُكالفنت،ُ
ُكتبُاٟتديث،ُمعاٚتهاُكمسانيدىاُكجوامعها،ُكمنُأمعنُالنظرُفُ ك٨توُذلك٦ُتاُتضمنتو

اكينُاٟتديثُالنبوٌم،ُككقفُعلىُاْلاثرُالسلفية،ُعلمُأنوُدلُيردُقطُمنُطريقُصحيحُكالُدُك
سقيمُعنُأحدُمنُالصحابةُمهنع هللا يضر،ُكعلىُاختبلؼُطبقاهتمُككثرةُعددىم،ُأنوُسأؿُرسوؿُهللاُ

صٌلىُهللاُعليوُكسٌلمُعنُمعٌتُشيء٦ُتاُكصفُالرٌب،ُسبحانوُبوُنفسوُالكرٯتةُفُالقرآفُ
ُكلهمُفهمواُمعٌتُذلكُكسكتواُعنُالكرًن ،ُكعلىُلسافُنبيوُدمحمُصٌلىُهللاُعليوُكسٌلم،ُبل

الكبلـُفُالصفات،ُنعمُكالُفٌرؽُأحدُمنهمُبُتُكوهناُصفةُذاتُأكُصفةُفعل،ُكإ٪تاُأثبتواُلوُ
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تعاذلُصفاتُأزليةُمنُالعلمُكالقدرةُكاٟتياةُكاإلرادةُكالسمعُكالبصرُكالكبلـُكاٞتبلؿُكاإلكراـُ
ٞتودُكاإلنعاـُكالعزُكالعظمة،ُكساقواُالكبلـُسوقاُكاحدا.ُكىكذاُأثبتواُمهنع هللا يضرُماُأطلقوُهللاُكا

سبحانوُعلىُنفسوُالكرٯتةُمنُالوجوُكاليدُك٨توُذلك،ُمعُنفي٦ُتاثلةُا١تخلوقُت،ُفأثبتواُرضيُ
كيلُشيءُهللاُعنهمُببلُتشبيو،ُكنزىواُمنُغَتُتعطيل،ُكدلُيتعٌرضُمعُذلكُأحدُمنهمُإذلُت

منُىذا،ُكرأكاُأبٚتعهمُإجراءُالصفاتُكماُكردت،ُكدلُيكنُعندُأحدُمنهمُماُيستدؿُبوُ
علىُكحدانيةُهللاُتعاذل،ُكعلىُإثباتُنبٌوةُدمحمُصٌلىُهللاُعليوُكسٌلم،ُسولُكتابُهللا،ُكالُ
ُعرؼُأحدُمنهمُشيئاُمنُالطرؽُالكبلميةُكالُمسائلُالفلسفة،ُفمضىُعصرُالصحابةُمهنع هللا يضر

ُ.ْٗعلىُىذا(

ُقاؿُالعبلمةُعبدالرٛتنُا١تعلميُاليماينُرٛتوُهللاُمقررنا٢ُتذاُالوجوُُأيضناُ:

ُ يعلموفُبعقو٢تمُُ-كغَتىمُمنُالناسُُُ-)كافُالعربُالذينُخوطبواُابلقرآفُكالسنةُأكالن
ُكجلَّ:ُ) ُالالفطريةُكماُتوارثوهُعنُالشرائعُأفُهللاُعزَّ ُكىًمٍثًلًوُشىٍيءهُكىىيوى (ُسًَّميعيُاٍلبىًصَتُيلىٍيسى

ُكالُ فكانواُيعلموفُأنوُسبحانوُليسُْتجرُكالُشجرُكالُكوكبُكالُإنسافُكالُطائرُكالُجٍتًٌ
ُشيءُكخالقيو.ُ ُكلًٌ ملىكُكال٥ُتلوؽُمنُا١تخلوقاتُاليتُعرفوىاُكاليتُدلُيعرفوىا،ُبلُىوُربُّ

ُكجلَُّكربُو ُكانواُيعتقدكفُكجودُهللاُعزَّ بيتو،ُكأنوُالذمُيرزؽُمنُكقدُشهد٢ُتمُالقرآفُأبهنم
السماءُكاألرض،ُكالذمُٯتلكُالسمعُكاألبصار،ُكٮترجُاٟتيُمنُا١تيت،ُكٮترجُا١تيتُمنُ
ُالعرشُالعظيم،ُ ُالسماكاتُالسبع،ُكربُّ ُكلَّو،ُكلوُاألرضُكماُفيها.ُربُّ اٟتي،ُكيدبًٌرُاألمر

ُالسماكاتُكاألرض،ُ كسخَّرُالشمسُبيدهُملكوتُكلُشيء،ُكىو٬ُتَتُكال٬ُتارُعليو.ُخلىقى
ُ كالقمر.ُيبسطُالرزؽ١ُتنُيشاءُكيىقًدرُلو.ُينزَّؿُمنُالسماءُماء،ُفييحييُبوُاألرض.ُخلىقى

ُكغَتىمُمنُأصحابُالعقوؿُ السماكاتُكاألرض،ُكىوُالعزيزُالعلم.ُإذلُغَتُذلكُ...ُككانوا
ُقائمةُبنفسها،ُكدلُيكنُذلكُموجبناُأف واُأنوُُالفطريةُيعقلوفُأفُهللُسبحانوُكتعاذلُذااتن يتو٫تَّ

ُكانواُيعتقدكفُكجودُاٞتنُ ُلشيءُمنُذلك.ُفقد منُجنسُماُيركنوُكيلمسونو،ُكال٦ُتاثبلن
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سُّوفُٔتزاٛتتهاُ كا١تبلئكة،ُكأهناُقدُتكوفُْتضرهتم،ُكىمُالُيركهنا،ُكالُيسمعوفُكبلمها،ُكالُ٭تي
ُكجلَُّأعلىُكأجلُُّكأبعديُعن٦ُتاثلةُماُيركنوُُك ُيلمسونوُ...٢تم.ُكيعلموفُأفُهللاُعزَّ

ُُ-كدلُيكونواُإذاُقيل٢ُتم:ُيدُهللاُ ُكأيديهم،ُفإهنمُيعلموفُأفُُ-مثبلن ا ليفهمواُمنُذلكُيدن
ا١تضاؼُٮتتلفُابختبلؼُا١تضاؼُإليو.ُيقاؿ:ُرأس٨ُتلةُرأسُجرادة،ُرأسُٛتامة،ُرأسُ

ُكانوا ُإنساف،ُرأسُحصاف؛ُفيختلفُكماُترل،ُفماُابلكُبنحوُ"يدُهللا"؟ُمعُماُقدَّمناُأهنم
ُكالُملىك،ُكال٦ُتاثلُلشيءُمنُذلكُكالُلغَتىاُمنُ يعلموفُأنوُتعاذلُليسُإبنسافُكالُجٍتًٌ

ُ.٥ٗٓتلوقاتو؛ُكأنوُأعلىُكأجلُُّكأكربُمنُذلكُكلًٌو(

ُ:ُالقوؿُفُبعضُالصفاتُكالقوؿُفُالذات:الوجوُالرابعُ

ُمنوُالتشبيوُكيردُعلىُىذاُالقوؿُهبذه القاعدة:ُُفإنكُزعمتُأفُإثباتُىذهُالصفاتُيلـز
ُ)القوؿُفُالصفاتُكالقوؿُفُالذات(ُككذلكُ)القوؿُفُبعضُالصفاتُكالقوؿُفُاْلخر(.

ُحقيقيةهُاثبتةهُمستوجبةهُللكماؿُالُٯتاثلهاُشيءُ،ُفكذلكُماُ ُكافُهللُهلالج لجُذاته ~ُمعناىا:ُإذا
ُحقيقةهُالُٯتاثلهاُشيءُمنُالصفاتُكحكمه ُبذاتُهللاُمنُالصفاتُ،ُفهيُصفاته اُيقـو

ُحكمُالذاتُاإل٢تية.

ُ تليقُبوُفكذلكُيلزموُفُابقئُُٗككذلكُالقوؿُفُالقاعدةُالثانية:ُفمنُأثبتُهللُصفااتن
ُالصفاتُإثباهتأُتاُيليقُبو.

ُ~ُمنُنصُعلىُىذهُالقاعدة؟

ُاٞتواب:ُإفُالعلماءُفُىذهُالقاعدةُعلىُنوعُت:

ُ:ُمنُنصُعليهاُتنصيصناُ.النوعُاألكؿ
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ُطبقهاُكدلُينصُعليهاُتنصيصناُ.:ُمنُالنوعُالثاينُ

ُكمنهمُمنُٚتعُبُتُاألمرين.

ُأمثلةُمنُأقواؿُالعلماءُفُالتنصيصُعليها:

ُىػ(:ِّْ)تُُ-عفاُهللاُعناُكعنو–قاؿُأبوُاٟتسنُاألشعرمُ -ُ
)كأٚتعواُعلىُأفُصفتوُعزُكجلُالُتشبوُصفاتُاحملدثُتُكماُأفُنفسوُالُتشبوُأنفسُ

 .ٕٗا١تخلوقُت(
ُىػ(:ُّٖٖيمافُا٠تطاّبُرٛتوُهللاُ)تُكقاؿُاإلماـُأبوُسل -ِ

أفُالكبلـُفُالصفاتُفرعُعنُالكبلـُفُُ-األٝتاءُكالصفات-)كاألصلُفُىذاُالبابُ
ُكافُمعلومناُأفُإثباتُالبارمُسبحانوُإ٪تاُىوُإثباتُ الذاتُ٭تتذلُفُذلكُحذكهُكأمثالوُفإذا

إثباتُٖتديدُُكجودُالُإثباتُكيفيةُفكذلكُإثباتُصفاتوُإ٪تاُىوُإثباتُكجودُال
 .ٖٗكتكييف(

ُىػ(:ُْْْكقاؿُاإلماـُأبوُنصرُالسجزمُرٛتوُهللاُ)تُ -ّ
)إفُالذينُيزعموفُبشاعتوُمنُقولناُفُالصفاتُليسُعلىُماُزعموهُ،ُكمعُذلكُفبلزـهُلوُ

 ٗٗفُإثباتُالذاتُمثلُماُيلزموفُأصحابناُمنُالصفات(
ُىػ(:ُْْٗكقاؿُاإلماـُأبوُعثمافُالصابوينُرٛتوُهللاُ)تُ -ْ

ُكافُمنٌزىناُأفُتكوفُذاتوُمثلُذكاتُ )ألنوُهلالج لجُمنزٌههُأفُتكوفُصفاتوُمثلُصفاتُا٠تلقُكما
 .ََُا٠تلق(

ُىػ(:ُّْٔكقاؿُاٟتافظُا٠تطيبُالبغدادمُرٛتوُهللاُ)تُ -ٓ
 .َُُ)كاألصلُفُىذاُأفُالكبلـُفُالصفاتُفرعُعنُالكبلـُفُالذات(
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ُىػ(:ُُٔٓكقاؿُاإلماـُالبغومُرٛتوُهللاُ)تُ -ٔ
ئُسبحانوُكتعاذلُالُيشبوُشيءُمنُصفاتوُصفاتُا٠تلقُكماُالُتشبوُذاتُذكاتُ)الباُر

ُالسًَّميعيُاٍلبىًصَتُيا٠تلقُقاؿُهللاُسبحانوُكتعاذل:ُ) ُكىًمٍثًلًوُشىٍيءهُكىىيوى  .َُِ((لىٍيسى

ُىػ(:ُّٓٓقواـُالسنةُاإلماـُأبوُالقاسمُإٝتاعيلُالتيميُرٛتوُهللاُ)تُ -ٕ
الكبلـُفُالذاتُكإثباتُالذاتُإثباتُكجودُالُكيفيةُُ)ىذاُألفُالكبلـُفُالصفاتُفرعُعن

 .َُّفكذلكُإثباتُالصفاتُ....ُكعلىُىذاُمضىُالسلفُكلهم(

ُىػ(:ُِٖٕشيخُاإلسبلـُابنُتيميةُرٛتوُهللاُ)تُ -ٖ
ُكتبوُأنقلُمنوُثبلثةُنقوؿُالختبلؼُ ُكثَتُكمنثورُفُعديدُمن ككبلموُعنُىذهُالقاعدة

 ألفاظها:

ُٞتحود -ُأ ُ.َُْذاتو(ُ)جحودُصفاتوُمستلـز
 .َُٓ)القوؿُفُبعضُالصفاتُكالقوؿُفُبعض(ُ-ُج

)القوؿُفُالصفاتُكالقوؿُفُالذاتُفإفُهللاُليسُكمثلوُشيءُالُفُذاتوُكالُفُصفاتوُُ-د
 .َُٔكالُفُأفعالو(

ُ:ُمنُطبقهاُكدلُينصُعليهاُتنصيصنا:النوعُالثاين

ُحل٢ُتذهُالقاعدة:كالذمُسأذكرهُىناُمنُنقوؿُسأختصرهُكأقصرهُعلىُتطبيقاتُالسلفُالصا

ُىػ(:ُُٕٗقاؿُٛتادُبنُزيدُرٛتوُهللاُ)تُ -ُ
 .َُٕ(-يعٍت:ُاٞتهمية–)إ٪تاُيدكركفُعلىُأفُيقولوا:ُليسُفُالسماءُإلوُ
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ُكبلـُاٞتهميةُمنُنفيهمُللصفاتُجحدُهللاُعزُكجلُكأنوُ بُتُرٛتوُهللاُأفُغايةُماُيؤكؿُإليو
ُليسُفُالسماءُإلو.

ُىػ(:ُِِْقاؿُسليمافُبنُحربُرٛتوُهللاُ)تُ -ِ
)القرآفُليس٥ُتلوؽ(ُفقيلُلو:ُإنكُكنتُالُتقوؿُىذاُفماُبداُلك؟ُفقاؿ:ُ)استخرجتوُمنُُ

ًُإلىٍيًهمٍُكتابُهللاُعزُكجلُ،ُقوؿُهللاُ) ُيىنظيري كىالى ُييكىلًٌميهيميُاَّللَُّي  .َُُُٖ(ُكالكبلـُكالنظرُكاحد(كىالى

ُٓكُُّْلخر(ُكمثلوُرقمُكىذاُاألثرُفيوُتقريرُقاعدة:ُ)القوؿُفُبعضُالصفاتُكالقوؿُفُا
ُُٔك

ُىػ(:ُِّّقاؿُاإلماـُُ٭تِتُبنُمعُتُرٛتوُهللاُ)تُ -ّ
ُكيفُصعد؟( ُكيفُينزؿ؟ُفقل:  .َُٗ)إذاُقاؿُلكُاٞتهميُ:

ُىػ(:َُِْقاؿُاإلماـُعبدالعزيزُالكناينُرٛتوُهللاُ)تُ -ْ
اٍلمىٍوتًُقاؿُهللاُتعاذل:ُ)ُ-أم:ُا١تريسيُ-)فقلتُلوُ ُذىائًقىةُي نفسُربُُ(ُأفتقوؿُإفكيلُُّنػىٍفسو

معاذُُ-ككافُجهَتُالصوتُُ–العا١تُتُداخلةُفُىذهُالنفوس؟!ُفصاحُا١تأموفُأبعلىُصوتوُ
هللاُمعاذُهللاُمعاذُهللاُفقلت:ُإذفُ،ُكرفعتُصويتُ:ُمعاذُهللاُمعاذُهللاُأفُيكوفُكبلـُهللاُ
ُكماُأفُنفسوُليستُبداخلةُفُاألنفسُا١تيتةُككبلموُخارجُ ُفُاألشياءُا١تخلوقة عنُداخبلن

ُكماُأفُنفسوُخارجةُعنُاألنفسُا١تيتة(  .َُُاألشياءُا١تخلوقة

ُىػ(:ُُِْقاؿُاإلماـُأٛتدُرٛتوُهللاُ)تُ -ٓ
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ُكلموهُ.ُفقاؿُرلُعبدالرٛتن:ُماُتقوؿُفُالقرآفُ؟ُفقلتُ:ُ-يعٍتُ:ُا١تعتصمُُ–)قاؿ٢ُتمُُ :
 .ُُُماُتقوؿُفُعلمُهللا؟ُفسكت(

٣ُتلسُاألمَتُكعنُأٛتدُبنُسعيدُبنُإبراىيمُأابُعبدُهللاُالرابط -ٔ يُيقوؿ:ُحضرتي
ُإسحاؽُبنُإبراىيمُ ،ُكحضرى يعٍت:ُابنُراىويوُ)تُُ-عبدُهللاُبنُطاىرُذاتُيـو

:ُ"نعم".ُفقاؿُلوُبعضُُ-ىػ(ُُِٔٓ فسيًئلىُعنُحديثُالنزكؿ:ُأصحيحهُىو؟ُقاؿى
ُكلُليلة؟ُقاؿ:ُنعم.ُقاؿ:ُُ قوَّادُعبدُهللا:ُيُأابُيعقوب!ُأتزعميُأفَُّهللاُتعاذلُينزؿي

ُالٌرجل:ُكيفُي ُلكُالٌنزكؿ"،ُفقاؿى فوؽُحىتُأىًصفى ؟ُفقاؿُلوُإسحاؽ:ُ"أىٍثًبٍتوُي نزؿي
ُكجلُُ-أثبػىتُّوُفوؽ،ُفقاؿُإسحاؽ:ُ"قاؿُهللاُ ُصىفِّاُ:ُ)-عزَّ ُكىاٍلمىلىكي كىجىاءىُرىبُّكى

ُصىفِّا ُالقيامة.ُفقاؿُإسحاؽ:ُأعزَّ (ُفقاؿُاألمَتُعبدُهللا:ُيُأابُيعقوب!ُىذاُيـو
؟!(ُهللاُاألمَت،ُكمن ُالقيامةُمنُٯتنٍعوُاليـو يـو ٬تيءُي

ُُِ.ُ
 ىػ(:ُّْٔقاؿُاإلماـُابنُعبدالربُا١تالكيُرٛتوُهللاُ)تُ -ٕ

ُكيفيةُاالستواءُكاجمليءُكاٟتجةُفُذلكُكاحدة(  .ُُّ)كالقوؿُفُكيفيةُالنزكؿُكالقوؿُفُسائر

ُكماُتقدـُمنُآاثرُككماُتقدـُأيضناُحكايةُإٚتاعُالسلفُ علىُإذفُىذهُالقاعدة٣ُتمعُعليها
ُذلك.

ُمثُىيُأيضناُيقرُهباُالعقل:

ُكماُقالوُا١تبطلوفُألفُماُالُُُُّقاؿُابنُخزٯتةُرٛتوُهللاُ)تُ ىػ(:ُ)عزُأفُيكوفُعدمنا
صفةُلوُعدـُتعاذلُهللاُعماُيقوؿُاٞتهميوفُالذينُينكركفُصفاتُخالقناُاليتُكصفُهباُ

ُ.ُُْنفسوُف٤ُتكمُتنزيلوُكعلىُلسافُنبيوُدمحمُملسو هيلع هللا ىلص(

                                                             
ٔٔٔ

وانظر تمرٌره لماعدة المول فً الصفات كالمول فً الذات فً كتابه الرد على  5ٕٗ/ٕبطة فً اإلبانة بإسناد صحٌح  رواه ابن 
 .ٕٔٔ-1ٕٓالجهمٌة ص 

ٕٔٔ
 .5ٖٔوصححه األلبانً فً مختصر العلو ص  5ٕٔ/ٕرواه لوام السنة فً الحجة فً بٌان المحجة  
ٖٔٔ

 .ٖٗٔ/1التمهٌد  
ٔٔٗ

 .ٕٖ/ٔكتاب التوحٌد له  
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ُبوُصفةُعدـ٤ُتضُإذُذاتُالُصفة٢ُتاُإ٪تاُٯتكنُ كقاؿُابنُتيميةُرٛتوُهللا:ُ)منُالُتقـو
ُ.ُُٓتقديرىاُفُالذىنُالُفُا٠تارجُكتقديرُكجودُمطلقُالُيتعُتُكالُيتخصص(

ُلكيُتفهمُمرادانُأكثرُمنُالتنظَت:ُُُٔكإليكُىذاُالتطبيقُالكامل٢ُتذهُالقاعدة

ُُتعاذل:قاؿُشيخُاإلسبلـُابنُتيميةُرٛتوُهللا

)القوؿُفُالصفاتُكالقوؿُفُالذات،ُفإفُهللاُليسُكمثلوُشيء،ُالُفُذاتو،ُكالُفُصفاتو،ُ
ُكافُلوُذاتُحقيقةُالُ٘تاثلُالذكات،ُفالذاتُمتصفةُبصفاتُحقيقةُالُ كالُفُأفعالو،ُفإذا

ُ٘تاثلُصفاتُسائرُالذكات.

ُكيفُاستولُعلىُالعرش؟ ُفإذاُقاؿُالسائل:

،ُكالكيف٣ُتهوؿ،ُكاإلٯتافُبوُ-ربيعةُكمالكُكغَت٫تاُكماُقاؿُُُ-قيلُلوُ :ُاالستواءُمعلـو
ُكاجب،ُكالسؤاؿُعنُالكيفيةُبدعة.

ُألنوُسؤاؿُعٌماُالُيعلموُالبشر،ُكالُٯتكنهمُاإلجابةُعنو.

ُكيفُينزؿُربناُإذلُٝتاءُالدنيا؟ ُككذلكُإذاُقاؿ:

ُكيفُىو؟ ُقيلُلو:

ُكيفيتو. ُفإذاُقاؿ:ُأانُالُأعلم

ُالعلمُبكيفيةُا١توصوؼ،ُقيلُلو:ُك٨تنُ ُكيفيةُنزكلو،ُإذُالعلمُبكيفيةُالصفةُيستلـز الُنعلم
كىوُفرعُلو،ُكاتبعُلو.ُفكيفُتطالبٍتُابلعلمُبكيفيةُٝتعوُكبصرهُكتكليموُكنزكلوُكاستوائو،ُ

ُكيفيةُذاتو! ُكأنتُالُتعلم

                                                             
ٔٔ٘

 .ٙٔ٘/ٕٔالفتاوى  مجموع 
ٔٔٙ

 الماعدة األولى: المول فً الصفات كالمول فً الذات. 
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ُكنتُتقٌرُأبفُلوُذااتُحقيقة،ُاثبتةُفُنفسُاألمر،ُمستوجبةُلصفاتُالكماؿ،ُالُٯتاثلهاُ كإذا
شيء،ُفسمعوُكبصره،ُككبلموُنزكلوُكاستواؤهُاثبتُفُنفسُاألمر،ُكىوُمتصفُبصفاتُ

ُالكماؿُاليتُاليشاهبوُفيهاُٝتعُا١تخلوقُتُكبصرىم،ُككبلمهمُكنزك٢تمُكاستواؤىم.

٢ُتمُ ُ.ُُٕفُالعقلياتُكفُتكيلُالسمعيات(كىذاُالكبلـُالـز

ُ:ُُٖكإليكُتطبيقناُعمليناُللقاعدةُالثانية

)القوؿُفُبعضُالصفاتُكالقوؿُفُبعضُ.ُفإفُكافُُقاؿُشيخُاإلسبلـُابنُتيميةُرٛتوُهللا:
ا١تخاطب٦ُتنُيقٌرُأبفُهللاُحيُْتياة،ُعليمُبعلم،ُقديرُبقدرة،ُٝتيعُبسمع،ُبصَتُببصر،ُ

رادة.ُك٬تعلُذلكُكلوُحقيقة،ُكينازعُف٤ُتبتوُكرضاهُكغضبوُككراىيتو،ُمتكلمُبكبلـ،ُمريدُإب
فيجعلُذلك٣ُتازا،ُكيفسرهُإماُابإلرادة،ُكإماُببعضُا١تخلوقاتُمنُالنعمُكالعقوابت.ُقيلُلو:ُ

ُكالقوؿُفُاْلخر،ُفإفُقلت:ُإفُ الُفرؽُبُتُماُنفيتىوُكبُتُماُأثبتَّو،ُبلُالقوؿُفُأحد٫تا
خلوقُت،ُفكذلك٤ُتبتوُكرضاهُكغضبو،ُكىذاُىوُالتمثيل،ُكإفُقلت:ُلوُإرادتوُمثلُإرادةُا١ت

ُكماُأفُللمخلوؽُإرادةُتليقُبو.ُقيلُلك:ُككذلكُلو٤ُتبةُتليقُبو،ُكللمخلوؽُ إرادةُتليقُبو،
٤تبةُتليقُبو،ُكلوُرضاُكغضبُيليقُبو،ُكللمخلوؽُرضاُكغضبُيليقُبو.ُكإفُقاؿ:ُالغضبُ

قيلُلو:ُكاإلرادةُميلُالنفسُإذلُجلبُمنفعةُأكُدفعُمضرة،ُغليافُدـُالقلبُلطلبُاالنتقاـ.ُ
فإفُقلت:ُىذهُإرادةُا١تخلوؽ.ُقيلُلك:ُكىذاُغضبُا١تخلوؽ.ُككذلكُيػيٍلزىـُابلقوؿُفُُ

كبلموُكٝتعوُكبصرهُكعلموُكقدرتو،ُإفُنفىُعنُالغضبُكاحملبةُكالرضاُك٨توُذلكُماُىوُمنُ
ُ.ُُٗخصائصُا١تخلوقُت(

ُللصفاتُإثباتُكجودُالُإثباتُكيفية::ُإثباتناُالوجوُا٠تامسُ

                                                             
ٔٔ1

 .٘ٗ-ٖٗالتدمرٌة   
ٔٔ8

 وهً : المول فً بعض الصفات كالمول فً اآلخر. 
ٔٔ5

 .ٕٖ-ٖٔالتدمرٌة  
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كقدُتقدـُقوؿُا٠تطاّب:ُ)فكذلكُإثباتُصفاتوُإ٪تاُىوُإثباتُكجودُالُإثباتُٖتديدُ
ُ.َُِكتكييف(

كقوؿُقواـُالسنةُالذمُحكىُفيوُإٚتاعُالسلفُعلىُذلك:ُ)ىذاُألفُالكبلـُفُالصفاتُ
إثباتُالصفاتُ....ُُفرعُعنُالكبلـُفُالذاتُكإثباتُالذاتُإثباتُكجودُالُكيفيةُفكذلك

ُ.ُُِكعلىُىذاُمضىُالسلفُكلهم(

ُ:ُأفُمنُقررُىذاُالتقريرُمتناقضُ:الوجوُالسادسُ

ُكاٟتياةُكالعلمُكالسمعُكالبصرُكالقدرةُ : فتجدُىؤالءُا١تقررين٢ُتذهُالشبهةُيثبتوفُهللُهلالج لجُصفااتن
بيهناُعلىُقاعدتكم؟!ُكاإلرادةُ،ُفما٢ُتمُأثبتوىاُكف٥ُتلوقاتُهللاُمنُاتصفُهباُأليسُىذاُتش

فيقولوفُلك:ُىذهُنثبتهاُهللُعلىُكجوُيليقُبوُفكذلكُنقوؿ٨ُتنُفُابقيُالصفات:ُأثبتوىاُ
ُيليقُابهللُتبارؾُكتعاذلُ)لتعملواُبنصوصُالتنزيو(. ُ)لتعملواُبنصوصُالصفات(ُإثبااتن

ُاؿُأحد٫تا.فا١تسألةُسهلةُللغايةُكإعماؿُالدليلُتُأكذلُمنُإ٫ت

ُا١تشبهةُحقيقةُىمُمنُأٌكؿُصفاتُهللاُأكُفوضها::ُالوجوُالسابعُ

ُكيفُيٌدعيُالفضلُانقصُه ُفواُعجبنا

ُكمُيظهرُالنقصُفاضلُي ُككاُأسفنا

ُكثَتةنُُ ُتيعديُذنػػوّبُعندُقوـو

ُكالُذنبُرلُإالُالعيبلُكالفواًضل

ُفأنتمُأيهاُا١تعطلةُشبهتمُهللاُبناقصُمرتُتُ،ُكبيافُذلكُكالتارل:

                                                             
ٕٔٓ

 .ٖٖٙالفتوى الحموٌة الكبرى لشٌخ اإلسبلم ص  
ٕٔٔ

 .85ٔ/ٔالحجة فً بٌان المحجة  
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ُأكُبعضهاُإالُبعدُأفُطرأُعلىُأذىانكمُمشاهبتهاُلصفاتُأنكمُماُعطلتمُصفاتُهللا
ا١تخلوقُتُفلمُيفهمواُمنُعلمُهللاُإالُعلمُا١تخلوقُتُكدلُيفهمواُمنُيدُهللاُإالُيدُا١تخلوقُتُكدلُ
يفهمواُمنُكجوُهللاُكقدموُكساقوُإالُكجوُا١تخلوقُتُكأقدامهمُكسيقاهنمُفطرأُالتمثيلُكالتشبيوُ

. ُألذىاهنمُأكالن

ابنُالقيمُرٛتوُهللاُ:)ك٢تذاُقاؿُبعضُأىلُالعلم:ُإفُكلُمعطلُمشبوُكالُيستقيمُلوُقاؿُ
ُ.ُِِالتعطيلُإالُبعدُالتشبيو(

ُمثُإهنمُبعدُذلكُعطلواُىذهُالصفاتُعنُهللاُتبارؾُكتعاذلُفهمُعلىُقسمُت:

ُ:ُمنُعطلُصفاتُهللاُكلهاُ)كاٞتهميةُكا١تعتزلة(ُفهذاُكقعُفُتشبيوُهللاُقبلالقسمُاألكؿُ
تعطيلوُكبعدهُأبفُشبوُهللاُبعدُتعطيلوُٞتميعُصفاتوُاب١تعدكماتُكىذاُمنُأعظمُالنقصُ

ُكأحقرُالتشبيو.

ُقاؿُاإلماـُالبخارمُرٛتوُهللا:

)قاؿُبعضُأىلُالعلمُ:ُإفُاٞتهميةُىمُا١تشبهةُألهنمُشبهواُرهبمُابلصنمُكاألصمُكاألبكمُ
هميةُ:ُككذلكُالُيتكلمُكالُيبصرُالذمُالُيسمعُكالُيبصرُكالُيتكلمُكالُٮتلقُكقالتُاٞت

ُ.ُِّنفسو(

ُقاؿُاإلماـُابنُبطةُرٛتوُهللا:

)كاٞتهميُا٠تبيثُينفيُالصفاتُعنُهللا،ُكيزعمُأنوُيريدُبذلكُأفُينفيُعنُهللاُالتشبيوُ
ٓتلقو،ُكاٞتهميُالذمُيشبوُهللآُتلقوُألنوُيزعمُأفُهللاُعزُكجلُكافُكالُعلم،ُككافُكالُ

ُكلهاُقدرة،ُككافُكالُعزة،ُكك افُكالُسلطاف،ُككافُكالُاسمُحىتُخلقُلنفسوُاٝتان،ُكىذه
ُكافُكالُعلم،ُ صفاتُا١تخلوقُت،ُتعاذلُهللاُعنُذلكُعلٌوانُكبَتان،ُألفُا١تخلوقُتُمنُبٍتُآدـ،

                                                             
ٕٕٔ

 .ٕٓٓٔ-5ٔٓٔ/ٖالصواعك المرسلة  
ٕٖٔ

 .ٖٗخلك أفعال العباد  
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مثُعلمو.ُقاؿُهللاُعزُكجل) ُتػىٍعلىميوفىُخلقوُهللاُجاىبلُن أىٍخرىجىكيٍمًُمٍنُبيطيوًفُأيمَّهىاًتكيٍمُالى كىاَّللَُّي

ئناشُى (ُككافُكالُكبلـُحىتُيطلقُهللاُلسانو،ُككافُكالُقدرةُكالُعزةُكالُسلطافُحىتُيقويوُهللاُيػٍ
ُكلهاُصفاتُا١تخلوقُت.ُككلُمنُحدثتُصفاتو،ُفمحدثُذاتو،ُكمنُ كيعزهُكيسلطو،ُكىذه

ُ.ُِْحدثُذاتوُكصفتو،ُفإذلُفناءُحياتو،ُكتعاذلُهللاُعنُذلكُعلوانُكبَتان(

ضُصفاتُهللاُ)كاألشاعرةُكا١تاتريديةُكمن٨ُتا٨ُتوىم(ُفهؤالءُ:ُمنُعطلُبعالقسمُالثاين
ُمثُعطلواُمثُكقعواُفُالتشبيوُمرةُأخرلُأبفُشبهواُهللاُابلناقصُتُمنُ كقعواُفُالتشبيوُأكالن
خلقوُفمنُنفىُاليدُعنُهللاُشبهؤُتنُخلقوُهللاُببلُيدُكمنُنفىُعنُهللاُالكبلـُشبهؤُتنُ

ُابقيُالصفاتُاليتُنفوىا.خلقوُهللاُأبكمناُككذلكُفُ

ُقاؿُاإلماـُالدارميُرٛتوُهللا:

ُأىٍىلىُالسُّنًَّةُكىأىٍىلىُاٍلمىٍعرًفىًةًُبًصفىاًتُاَّللًَُّاٍلميقىدَّسىًة:ُميشىبًٌهىةن،ُ ُأىٍفُتيسىمًٌيى ُاٍستىجىٍزتى ًإٍذُ)كىكىٍيفى
ًُكتىاًبًوُاًبأٍلىٍشيىاءًُ ًف ًُبًوُنػىٍفسىوُي ٔتىاُكىصىفى الَّيًتُأىٍٝتىاؤيىىاُمىٍوجيودىةهًُفًُصفىاًتُبٍتُآدـُُكىصىفيواُاَّللَُّى

ًُفُمىٍعبُي ٍيًوُكىٝتىًٍعًوُكىبىصىرًًهُأبًىٍعمىىُكىأىٍقطىعى،ُكىتػىوى٫تٍَّتى ًُفُيىدى ًُإ٢تىىكى ُقىٍدُشىبػٍَّهتى ،ُكىأىٍنتى ُمىاُتىٍكًييفو وًدؾى
قيُو ٣ُتدعُمىنػٍ ًُفُاأٍلىٍعمىىُكىاأٍلىٍقطىًعُفىمىٍعبيوديؾى ـىُلىوي،ُتػىوى٫تٍَّتى ُكىبلى ُلىوي،ُكىأىٍبكىميُالى ُبىصىرى صُأىٍعمىىُالى

اًُبًصفىًةُإًلىًوُاٍلميصىلًٌُ ُىىذى ًُبًو،ُكىلىٍيسى ًُحرىاؾى اًفُلىوي،ُكىميٍقعىدهُالى ُيىدى ُٝتىٍعىُلىوي،ُكىأىٍجذىـُالى ُتى؟ُكىأىصىمُُّالى
ًءُاٍلعًُ ُهًبىؤيالى ًُإ٢تىىكى ُمىٍذىىبناًُفُتىٍشًبيًهكى ُأىٍكحىشي تػىهيٍمُفىأىٍنتى ًءُالًَّذينىُٝتىَّيػٍ ،ُأىـٍُىىؤيالى ٍميىاًفُكىاٍلمىٍقطيوًعُتى

اٞتٍىٍهًميًَّةُالَّيًتُهًبىاُُْميشىبًٌهىةنُأىٍفُكىصىفيوهُي ٤ًُتٍنىةُي ُكىًلمىةهًُىيى ُتىٍشًبيوو؟ُفلوالُأىنػَّهىا ًببلى ًُبًوُنػىٍفسىوُي ٔتىاُكىصىفى

نىاُميشىبًٌهُن ُاٍلميٍؤًمًنُتىُمىاُٝتىَّيػٍ !ًُإ٪تَّىاُنىًصفيويُيػىٍنًبزيكفى .ُكىيٍػلىكى ُكىمىثػٍَّلتى ًُلسىمىاجىًةُمىاُشىبػٍَّهتى رىؾى اُغىيػٍ
ُكىًرًنه،ُعىًليمه،ُحىًكيمه،ُحىًليمه،ُرىًحيمهُ مىًلكه :ًُإنَّوُي ُكىمىاُيػيقىاؿي ُاًبلتٍَّشًبيًو، ُابلتكيفُكىالى ابألٝتاءُالى

،ُميتىكىربًٌه. ،ُجىبَّاره ،ُميٍؤًمنه،ُعىزًيزه ُلىًطيفه

                                                             
ٕٔٗ

 .8ٕٔ/ ٕاإلبانة  
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ُكىانىٍت٥ُتيىالًفىةنًُلًصفىاهًتًٍم،ُفىاأٍلىٍٝتىاءُي ًإٍف ُبًبػىٍعًضُىىًذًهُاأٍلىٍٝتىاًء،ُكى ُأىٍفُييٍدعىىُاٍلبىشىري ًفيهىاُكىقىٍد٬ُتىيوزي
نٍػيىا٦ُتَّاًُفُاٞتٍىنًَّةًُإالَُّ ًُفُالدُّ :ُلىٍيسى ُكىمىاُيػيقىاؿي ًقىةه: ميٍفًتى ٍيًفيَّةُي كىاٍلكى اأٍلىٍٝتىاءى،ُيػىٍعًٍتًُفُُميتًَّفقىةه،ُكىالتٍَّشًبيوُي

أىبٍػعىديًُمنىُالشَّبىًوُكىأىبػٍُ ُفىاَّللَُّي ُكىذىًلكى ُكىافى ُكينَّاُالشَّبىًوُكىالطٍَّعًمُكىالذٍَّكًؽ،ُكىاٍلمىٍنظىًر،ُكىاللٍَّوًف.ُفىًإذىا عىدي.ُفىًإٍف

ىُى ُأىخىٍذانى اًُبًصفىاتو ًإ٢تىناُكىاًحدن ُاَّللَُّى ُأىٍفُكىحٍَّدانى ُميشىبًٌهىةنًُعٍندىؾى ًُكتىاًبًوُفػىوىصىٍفنىاهئُتىاُكىصىفى كىعىٍن اُعىٍنوُي

رىسيوؿُهللاُالًَّذمُأىنٍػبىأىانُى ُبًنىفًسًوُمثَُّ ُاٍلميشىبًًٌهُتى ًفُدىٍعوىاكيٍمُأىكَّؿي ًُكتىاًبًو،ُفىاَّللَُّي ًف ُعىٍنوي.ًُُبًوُنػىٍفسىوُي ذىًلكى
ُتيكىاًبريكاُاٍلًعٍلمى،ًُإذٍُ ُتىٍظًلميواُأىنٍػفيسىكيٍمُكىالى ُالتٍَّشًبيوُبعيدىة(ُفىبلى ُالتٍَّسًميىةىًُمنى جىًهٍلتيميوهيُفىًإفَّ

ُِٓ.ُ

ُقاؿُشيخُاإلسبلـُابنُتيميةُرٛتوُهللا:

ُ)ككلُكاحدُمنُفريقيُالتعطيلُكالتمثيلُفهوُجامعهُبُتُالتعطيلُكالتمثيل.

فُُأماُا١تعطلوف؛ُفإهنمُدلُيفهمواُمنُأٝتاءُهللاُكصفاتوُإالُماُىوُالبلئقُاب١تخلوؽ،ُمثُشرعوا
نفيُتلكُا١تفهومات،ُفقدُٚتعواُبُتُالتمثيلُكالتعطيل،ُمثلواُأكالن،ُكعطلواُآخرنا،ُكىذاُتشبيوُ

ُمنُأٝتاءُخلقوُكصفاهتم،ُكتعطيل١ُتاُ ُمنُأٝتائوُكصفاتوُاب١تفهـو ك٘تثيلُمنهمُللمفهـو
ُ.ُِٔيستحقوُىوُسبحانوُمنُاألٝتاءُكالصفاتُالبلئقةُابهلل(

ُصةُاتئبُكراجعُمنُعقيدةُا١تعطلة:كختامنا٢ُتذهُا١تسألةُأنقلُلكُق

ىػ(ُفقدُقاؿُفُصددُُُُٕأالُكىوُاإلماـُأٛتدُبنُإبراىيمُبنُشيخُاٟتزاميُتُالواسطيُ)تُ
 بيافُانشراحُصدرهُللعقيدةُالسلفيةُكرجوعوُعنُعقيدةُاٞتهمية:ُ

)كالذمُشرحُصدرمُفُحاؿُىؤالءُالشيوخُالذينُأكلواُاالستواءُابالستيبلءُكالنزكؿُبنزكؿُ
األمرُكاليدينُابلنعمتُتُكالقدرتُتُىو:ُعلميُأبهنمُماُفهمواُمنُصفاتُالربُتعاذلُإالُماُ

                                                             
ٕٔ٘

 .ٖٖٓ-ٖٓٓ/ٔنمضه على المرٌسً  
ٕٔٙ
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ُيليقُبوُكالُيدينُتليقُبعظمتوُ ببلُيليقُاب١تخلوقُتُفماُفهمواُعنُهللاُاستواءنُيليقُبوُكالُنزكالن
ُ.ُُِٕتكييفُكالُتشبيوُفلذلكُحرفواُالكلمُعنُمواضعوُكعطلواُماُكصفُهللاُبوُنفسوُ...(

ُ
ُُ

                                                             
ٕٔ1

 .8ٔٔ/ٔرسالة فً إثبات االستواء والفولٌة ضمن مجموعة الرسائل المنٌرٌة  
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 : هم آٌاخ انصفاخ مه متشاته انقرآن انكرٌم؟انمسأنح انثاوٍح

ُقاؿُ)ـُ.ُر(ُفُالصفحةُاألكذلُكالثانية:

تشاهباتُ)ك٦تاُالُٮتفىُعلىُمثلكُأفُعلماءُاألمةُمنذُالقدـُاختلفواُفُتفسَتُاْليتُا١ت
ا١تتعلقةُبصفاتُهللاُعزُكجلُفمنهمُمنُأٌك٢تأُتاُيليقُابلذاتُالعلٌيةُتنزيهناُهللُعنُصفاتُ

ُا١تخلوقُت.

كمنهمُمنُٛتلهاُعلىُظاىرىاُكأضافواُإذلُذلكُأحاديثُآحاديةُكبعضهاُفيهاُمقاؿُعندُ
بصفاتُعلماءُاٟتديثُكتوغلواُفُالبحثُعنُذلكُحىتُكصلُهبمُاألمرُإذلُتشبيوُا٠تالقُ

ا١تخلوقُتُفأثبتواُلوُالطلوعُكالنزكؿُكالتنقلُمنُمكافُإذلُمكافُكاٟتلوؿُكاٞتلوسُكأثبتواُلوُ
اُكقدمناُكساقناُكرٔتاُدخلتُفُمؤلفاهتمُركايتُإسرائيليةُفوقعواُفيماُكقعُفيوُ ُكيدن عينناُكرجبلن

ُكبَتناُ. ُبنوُإسرائيلُتعاذلُهللاُعنُذلكُعلونا

ُقاؿُفُكصفُكتابوُ:ُ)كلقدُحذرانُهللاُمنُذلكُف ُأيُـُّاٍلًكتىاًبُكىأيخىري ُىينَّ ٤ُتٍُّكىمىاته ته ًمٍنويُآيى
نىًةُكىاٍبتًُ اٍبًتغىاءىُاٍلًفتػٍ ُُۖفىأىمَّاُالًَّذينىًُفُقػيليوهًبًٍمُزىٍيغهُفػىيػىتًَّبعيوفىُمىاُتىشىابىوىًُمٍنوُي غىاءىُتىًٍكيًلًوُُۗكىمىاُميتىشىاهًبىاته

ًإالَُّ ُأيكليويػىٍعلىميُتىًٍكيلىوُي ًُإالَّ ٍنًُعنًدُرىبًٌنىاُُۗكىمىاُيىذَّكَّري ُكيلُّّمًٌ ُۗكىالرَّاًسخيوفىًُفُاٍلًعٍلًمُيػىقيوليوفىُآمىنَّاًُبًو ُُاَّللَُّي
ُ(ُا.ىػ.اأٍلىٍلبىابًُ

ٝتىُصاحبُالرسالةُاْليتُا١تتعلقةُابلصفاتُآيتُمتشاهبةُكىناُأقدـُٔتقدمةُتبُتُا١تقصودُ
ُكا١تتشاهبةُفأقوؿُمستعينناُابهللُسبحانوُكتعاذل:منُاْليتُاحملكمةُ

:ُالقرآفُفيوُآيت٤ُتكمةُكآيتُمتشاهبةُبنصُاْليةُالسابقةُكبنصُالسنةُعلىُذلكُ أكالن
ُكإلٚتاعُا١تسلمُتُكلستُبصددُتقريرُذلكُفإنوُمتفقُعليوُبيننا.

ُاثنينا:ُتعريفُاحملكمُكا١تتشابو:

ُكلوُمعنياف:ُ~ُفأماُاحملكمُلغةُفهوُ:ُمأخوذُمنُحىكىم
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ُاألكؿ:ُا١تنعُ،ُكالثاين:ُاإلتقاف

ُك٫تاُمتداخبلفُكيعضدُكلُمنهماُاْلخر.

ةُالدابةُأم:ُٞتامهاُألنوُٯتنعهاُعنُركوبُرأسهاُكفعلُماُتريدُكيقاؿُللحاكمُ:ُ يقاؿ:ُحكمى
ُحاكم١ُتنعوُالظادلُعنُظلمو.

ُكمنوُقوؿُجرير:

ُأبٍتُحنيفةُأحكمواُسفهاءكم

ُإينُأخاؼُعليكمُأفُأغضبا

ُأم:ُامنعواُسفهاءكمُمنُسفههم.

ُكإ٪تاُٝتيتُاٟتكمةُحكمةن١ُتنعهاُالنفسُعنُىواىا.

ُكمنُأمثلةُا١تعٌتُالثاينُالذمُىوُاإلتقافُ:

ُ.ُِٖقو٢تم:ُأحكمُالشيءُأم:ُأتقنو

بوُكالشَّبوُ:ُكىوُأفُيشبوُأحدُاألمرينُاْلخرُحىتُ ~ُكأماُالتشابوُلغةنُفهو:ُمأخوذُمنُالشًٌ
ُ.ُِٗااللتباسيلتبساُكالشبهةُ

ُقاؿُابنُقتيبةُرٛتوُهللا:

)كأصلُ)الٌتشابو(:ُأفُيشبوُاللفظُاللفظُفُالظاىر،ُكا١تعنياف٥ُتتلفاف.ُقاؿُهللاُجلُكعزُفُ
.ُكقاؿ:ُ)كىأيتيواًُبًوُميتىشاهًباُنكصفُٙترُاٞتنة:ُ) تىشابػىهىٍتُ(ُ،ُأمُمٌتفقُا١تناظر،٥ُتتلفُالٌطعـو
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كفرُكالقسوة.ُكمنوُيقاؿ:ُاشتبوُعلٌيُاألمر،ُإذاُأشبوُ(ُأمُيشبوُبعضهاُبعضاُفُالقػيليوبػيهيمٍُ
ُ.َُّغَتهُفلمُتكدُتفٌرؽُبينهما(

ُ~ُاإلحكاـُكالتشابوُفُالقرآفُالكرًن:

ُ:ثبلثةُأنواعاإلحكاـُكالتشابوُفُالقرآفُعلىُ

ُ:ُإحكاـُعاـُكىو:النوعُاألكؿ

مثيَُّالواردُفُقولوُتعاذل:ُ) تيوُي ُأيٍحًكمىٍتُآيى ًُكتىابه ُخىًبَتُوالرُۚ لىٍتًُمنُلَّديٍفُحىًكيمو (ُكقولوُفيصًٌ
ُاٍلًكتىاًبُاٟتٍىًكيمًُتعاذل:ُ) تي ُآيى ُ(ُالرُُۚتًٍلكى

تىوُيَُُّكمعناهُماُذكرهُإماـُا١تفسرينُ:ُابنُجريرُالطربمُرٛتوُهللاُ)تُ آيى ىػ(:ُ)أىٍحكىمىُاَّللَُّي
ُالدٍَّخًل،ُكىا٠تٍىلىًلُكىاٍلبىاًطًل،ُمثيَُّفىصَّلىهىاُاًبأٍلُى حيوُيًمنى ـىُالشٍَّيًءًُإٍصبلى ُأىفًَُّإٍحكىا ٍمًرُكىالنػٍَّهي.ُكىذىًلكى

ُأىٍفُ ُذيكُزىٍيغو ُيػىٍقًدري ًطلو ُيىكيوفيًُفيهىاُأىٍكُابى ًتُاٍلقيٍرآًفًُإٍحكىاميهىاًُمٍنُخىلىلو ـىُآيى ًإٍحكىا ًإتٍػقىانيوي،ُكى كى
لىوي( ًُفيهىاُمىٍنُقػىبػٍ يىٍطعىنى

ُُّ.ُ

كمعانيوُمتقنةُكأفُا١تعاينُا١ترادةُأبلفاظهاُظاىرةُبينةُالُُفاإلحكاـُالعاـُىو:ُأفُتكوفُألفاظو
ُ.ُِّخللُفيهاُكالُاختبلؼُكالُيتطرؽُإليوُالنقصُأبمُكجوُمنُالوجوه

ُ:ُتشابوُعاـُكىو:النوعُالثاين

ًُمنٍُالواردُفُقولوُتعاذل:ُ) ُمُّتىشىاهًبناُمَّثىاينىُتػىٍقشىًعرُّ ًُكتىاابن ُأىٍحسىنىُاٟتٍىًديًث نػىزَّؿى ُاَّللَُّي جيليوديُالًَّذينى وُي
ُذًٍكًرُاَّللًَُّ تىًلُتيُجيليوديىيٍمُكىقػيليوبػيهيٍمًُإذلىى ُ(.ٮتىٍشىٍوفىُرىبػَّهيٍمُمثيَُّ

ُقاؿُالطربمُرٛتوُهللا:ُ)يشبوُبعضوُبعضا،ُالُاختبلؼُفيو،ُكالُتضاٌد.
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 . 8ٙتؤوٌل مشكل المرآن ص  
ٖٔٔ

 .ٖٓٔ/ٕٔجامع البٌان  
ٖٕٔ

وفتح المدٌر  ٕ/ٕالمرآن للسٌوطً  واإلتمان فً علوم 8ٙ/ٕوالبرهان فً علوم المرآن للزركشً  ٖٓٔ-ٕٓٔالتدمرٌة ص  

 .1ٖٔ/ٔللشوكانً 
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ُأىٍحسىنُىكماُحدثناُبشر،ُقاؿ:ُثناُيزيد،ُقاؿ:ُثناُسعيد،ُعنُقتادة،ُقولو:ُ)ُ نػزؿى اٟتٍىًديًثُُُاَّللَُّي
ُميتىشىاهًبناُ ُ(ُاْليةُتشبوُاْلية،ُكاٟترؼُيشبوُاٟترؼ.ًكتىاابن

ُميتىشىاهًبناُحدثنا٤ُتمَّدُقاؿ:ُثناُأٛتد،ُقاؿ:ُثناُأسباط،ُعنُالسدٌم)ُُ (ُقاؿ:ُا١تتشابو:ًُكتىاابن
ُيشبوُبعضوُبعضا.

)ُُقولو:ُحدثناُابنُٛتيد،ُقاؿ:ُثناُجرير،ُعنُيعقوب،ُعنُجعفر،ُعنُسعيدُبنُجيبىَت،ُفُ
ُميتىشىاهًبناُ ُ.ُّّ(ُقاؿ:ُيشبوُبعضوُبعضا،ُكيصٌدؽُبعضوُبعضا،ُكيدٌؿُبعضوُعلىُبعض(ًكتىاابن

فلوُدلُيكنُمتشاهبناُلكاف٥ُتتلفناُيكذبُبعضوُبعضناُكىذاُمنفيُعنُالقرآفُألفُهللاُيقوؿ:ُ
ُكىًثَتنا) فنا ًُمٍنًُعنًدُغىٍَتًُاَّللًَُّلىوىجىديكاًُفيًوُاٍخًتبلى ُكىافى ُ(.كىلىٍو

فالتشابوُالعاـُمعناه:ُأفُآيتُالقرآفُالكرًنُيشبوُبعضهاُبعضناُفُاإلتقافُكاٟتسنُكالببلغةُ
ُ.ُّْكالكماؿُكالصحةُكالفصاحةُكيصدؽُبعضهاُبعضنا

ُفيكوفُالقرآفُهبذاُا١تعٌتُكلوُمتشاهبنا.

ُ:ُإحكاـُخاصُكتشابوُخاصُك٫تا:النوعُالثالث

٤ُتٍُُّالواردافُفُآيةُآؿُعمرافُ) ته آيى ُميتىشىاهًبىاتُهًمٍنوُي ُأيُـُّاٍلًكتىاًبُكىأيخىري ُىينَّ ُ(.كىمىاته

ُفاْليتُاحملكمةُىناُتدخلُفُالتشابوُالعاـُألفُالقرآفُيشبوُبعضوُبعضنا.

كاْليتُا١تتشاهبةُىناُتدخلُفُاإلحكاـُالعاـُألفُكلُنصوصُالقرآفُكردتُكاضحةُا١تعاينُ
ُبلسافُعرّبُمبُت.
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 .15ٕ/ٕٔجامع البٌان  
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 .5ٗوألاوٌل الثمات لمرعً الكرمً  1ٖٔ/ٔوفتح المدٌر للشوكانً  ٕ/ٕواإلتمان للسٌوطً  1/5ٖتفسٌر المرآن العظٌم البن كثٌر  
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ُكقولو:)ُكالدليلُعلىُىذينُاألمرين:ُما ُُتقدـُذكرهُمنُاْليتُاليتُتدؿُعلىُاإلحكاـُالعاـ

تيوُي ُأيٍحًكمىٍتُآيى (ُفإهناُتعمُٚتيعُآيتُالقرآفُحىتُاْليتُاليتُتعتربُميشتبهةُتشاهبناًُكتىابه
ُكلُعرّب. ُاْليةُكىذاُيعرفو ُخاصناُلدخو٢تاُفُعمـو

ُاْليةُالواردةُفُالتشابوُالعاـُ:) ُمُّتىشىاهًبناُُكأيضناُيدؿُعمـو (ُعلىُأفُاحملكمُإحكامناًُكتىاابن
ُاْلية. ُخاصناُفُالقرآفُكلوُيعتربُمتشاهبناُتشاهبناُعاماُبداللةُعمـو

قاؿُشيخُاإلسبلـُابنُتيميةُرٛتوُهللا:ُ)ككصفوُأبنوُجعلوُعربيِّاُليعقلوهُككصفوُأبنوُبصائرُ
لقرآفُفعلمُأفُاْليتُاليتُقيلُكبيافُكىدلُللناسُك٨توُذلك٦ُتاُتقدـُذكرهُكىذاُيعمُٚتيعُا

ُميتىشىاهًبىاتُهفيهاُ) ٤تكماتُمبيناتُكىيُبيافُكىدلُكبصائرُلكنُاختصتُكىأيخىري (ُىيُأيضاُن
بتشابوُدلُيكنُفُاحملكماتُككذلكُاختصتُاحملكماتُإبحكاـُآخرُغَتُاألحكاـُ

ُ.ُّٓا١تشًتكة(

ُُإذاُعلمتُىذاُفاعلمُأفُمعٌتُاإلحكاـُا٠تاصُكالتشابوُا٠تاصُىو:

ماُذكرهُشيخُاإلسبلـُإذُيقوؿُرٛتوُهللاُ:ُ)فالتشابوُا٠تاصُىوُمشاهبةُالشيءُلغَتهُمنُكجوُ
مع٥ُتالفتوُلوُمنُكجوُآخر،ُْتيثُيشتبوُعلىُبعضُالناسُأنوُىوُأكُىوُمثلو،ُكليسُُ
كذلك،ُكاإلحكاـُىوُالفصلُبينهماُْتيثُالُيشتبوُأحد٫تاُابْلخر.ُكىذاُالتشابوُإ٪تاُ

ُبُتُالشيئُتُمعُكجودُالفاصلُبينهما.يكوفُلقدرُمشًتؾُ

مثُمنُالناسُمنُالُيهتدمُللفصلُبينهما،ُفيكوفُمشتبهناُعليو،ُكمنهمُمنُيهتدمُإذلُ
ذلك،ُفالتشابوُالذمُالُيتميزُمعوُقدُيكوفُمنُاألمورُالنًٌسبٌيةُاإلضافية،ُْتيثُيشتبوُعلىُ

ُكماُإذاُبعضُالناسُدكفُبعض،ُكمثلُىذاُيعرؼُمنوُأىلُالعلمُماُيزيلُعنه مُىذاُاالشتباه،
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 .ٖٙ٘/8بٌان تلبٌس الجهمٌة  
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،ُفعلمُُّٔاشتبوُعلىُبعضُالناسُماُكعدكاُبوُفُاْلخرةُٔتاُيشهدكنوُفُالدنياُفظنُأنوُمثلو
ُ.ُّٕالعلماءُأنوُليسُىوُمثلو،ُكإفُكافُمشبهاُلوُمنُبعضُالوجوه(

ُلناُابعتبارُمعناهُفُأصلُاللغةُالعربيةُ فآيتُالصفاتُمنُقبيلُا١تشتبوُا٠تاص:ُكىوُمعلـو
ُكيفيتوُفيكوفُمشتبهناُعلينا.ُكخفي ُعلينا

ُنزكؿُعيسىُعليوُالسبلـُكطلوعُالشمسُمنُمغرهباُنفهمُمنوُبلسانناُالعرّبُماُىوُ فمثبلن
ُظاىرهُلكنُٮتفىُعليناُكقتوُفهوُمنُىذهُاٞتهةُيعتربُمشتبهنا.

ُفآيتُالصفاتُمنُىذاُالنوعُمنُالتشابوُك٦تاُيفيدُذلك:

ُكيفُىو؟قصةُمالكُبنُأنسُا١تتقدـُذكرىاُ ُ،ُفإنو١ُتاُسئلُعنُاالستواء

ُ ُ-كالكيف٣ُتهوؿُُ-أمُ:ُفُلسانناُالعرّبُفنحنُنفهموُلكنُُ–قاؿُ:ُ)االستواءُمعلـو
ألفُالسلفُُ-كاإلٯتافُبوُكاجبُكالسؤاؿُعنوُبدعةُُ-فهوُمنُحيثُالكيفيةُمشتبوُعليناُ
ُ(.-منُالصحابةُكالتابعُتُدلُيسألواُعنوُ

ُقاؿُالقرطيبُا١تالكيُرٛتوُ كالكيفُيعٍتُفُاللغةُهللا:ُ)قاؿُمالكُرٛتوُهللا:ُاالستواءُمعلـو
ُ.٣ُّٖتهوؿُكالسؤاؿُعنوُبدعة(

كقدُذىبُبعضُأىلُالعلمُ:ُإذلُأفُالتشابوُا٠تاصُتشابوُنسيبُفقدُيعلمُمعناهُبعضُ
العلماءُكٮتفىُعلىُغَتىمُمنُالعواـُمثلُبعضُآيتُاألحكاـُتيشكلُعلىُالعامةُلكنُ

ُ.العلماءُيفهموهنا
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معلوم لنا باعتبار كوننا عربًا نعرف معنى النار والجنة ونعرف معنى الزعفران  كما ورد فً صفة الجنة وصفة النار فإن هذا 
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كاحتجواُعلىُمعٌتُالتشابوُا٠تاصُ:ُْتديثُالنعمافُبنُبشَتُرضيُهللاُعنهماُعنُالنيبُ
ُالُيعلمهنُكثَتهُمنُ ملسو هيلع هللا ىلصُأنوُقاؿ:ُ)إفُاٟتبلؿُبٌُتهُكإفُاٟتراـُبٌُتهُكبينهماُأمورُمشتبهاته

ُاٟتديث.ُُّٗالناس( ُلكنُىناؾُمنُيعلمهنُٔتفهـو

علىُكلُالناسُعلىُىذاُالقوؿُبلُالُبدُأفُيعلمهاُُفعليوُليسُىناؾُآيةُتكوفُمشتبهة
ُكلهم ُ.َُْبعضُالعلماءُأك

فعليوُتكوفُصفاتُهللاُمنُحيثُمعناىا٤ُتكمُ)اإلحكاـُالعاـ(ُألهناُمفهومةُلكلُعرّبُ،ُ
ُكيفتهاُالُيعلمهاُإالُهللاُسبحانوُكتعاذل. ُبينماُمنُحيثُكيفيتهاُفهيُمتشاهبةُألف

اْليةُىوُعلمُىذهُالكيفياتُألنوُالُيعلمُهباُأحدُغَتهُبنصُُكالتأكيلُالذمُاختصُهللاُبوُف
ًُبًوًُعٍلمنااْليةُكلنصوصُأخرلُكقولوُتعاذل:ُ) يطيوفى ُ٭تًي يطيوفىًُبشىٍيءوُمًٌٍنُ(ُكقولوُ:ُ)كىالى ُ٭تًي كىالى

ُٔتىاُشىاءُى ُ(.ًعٍلًمًوًُإالَّ

ُقاؿُابنُكثَتُرٛتوُهللا:

ُيىطًَّلعيُأىحىدهًُمٍنًُعٍلًمُا عىلىٍيًو.ُكى٭تيٍتىمىليُ)أىٍم:ُالى ُكىجىلَُّكىأىٍطلىعىوُي عىزَّ اَّللَُّي وُي ُٔتىاُأىٍعلىمى َّللًَُّعىلىىُشىٍيءوًُإالَّ
عىلُى ُٔتىاُأىٍطلىعىهيميُاَّللَُّي ُيىطًَّلعيوفىُعىلىىُشىٍيءوًُمٍنًُعٍلًمُذىاتًًوُكىًصفىاتًًو،ًُإالَّ ُاٍلميرىاديُالى ُكىقىٍولًًو:ُأىٍفُيىكيوفى ٍيًو،

ي) ًُبًوًُعٍلماُنكىالُ٭تًي ُ.ُُْ((طيوفى

ُكيفياهتاُ)معلومةُ كالقوؿُأبفُآيتُالصفاتُمعلومةُابعتبارُمعناىاُالعرّبُك٣تهولةُلناُابعتبار
ُمنُكجوُمشتبهةُمنُكجوُآخر(ُقوؿُمتقررُعندُأىلُالسنةُكاٞتماعة:

ُكثَتةُمنهاُماُيلي: ُكأدلتو
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ُأىنزىٍلنُى:ُأفُهللاُتبارؾُكتعاذلُقاؿ:ُ)الدليلُاألكؿ ُأيكليوًُكتىابه تًًوُكىلًيػىتىذىكَّرى بػَّريكاُآيى ُلًٌيىدَّ ُميبىارىؾه اهيًُإلىٍيكى
ُ(.اأٍلىٍلبىابًُ

كجوُالداللة:ُماُذكرهُشيخُاإلسبلـُابنُتيميةُرٛتوُهللاُ:ُ)فحضُعلىُتدبرهُكفقهوُكعقلوُ
ُفيوُمثلُ كالتذكرُبوُكالتفكرُفيوُكدلُيستثنُمنُذلكُشيئا؛ُبلُنصوصُمتعددةُتصرحُابلعمـو

ُأىقٍػفىا٢تيىاقولوُ) ُقػيليوبو ُأىـٍُعىلىىى ُاٍلقيٍرآفى بػَّريكفى ُيػىتىدى ُكىافىًُمٍنُ(ُكقولو:ُ)أىفىبلى ُاٍلقيٍرآفىُُۚكىلىٍو بػَّريكفى ُيػىتىدى أىفىبلى
ُكىًثَتنا فنا ُكلوًُعنًدُغىٍَتًُاَّللًَُّلىوىجىديكاًُفيًوُاٍخًتبلى ُأفُنفيُاالختبلؼُعنوُالُيكوفُإالُبتدبره (ُكمعلـو

ُ.ُِْالُيوجبُاٟتكمُبنفي٥ُتالفوُماُدلُيتدبر١ُتاُتدبر(كإالُفتدبرُبعضوُ

فاهللُهلالج لج١ُتاُحضناُعلىُتدبرُالقرآفُدؿُذلكُعلىُأفُمعاينُالقرآفُكلهاُمعلومةُمفهومةُألفُ
التدبرُكالتعٌقلُالُيكوفُإال١ُتاُٯتكنُفهمُمعناهُكيدخلُفُذلكُآيتُاألٝتاءُكالصفاتُألهناُ

ُمنُالقرآف.

ُمًُّبُتُووُتبارؾُكتعاذلُ:ُ):ُقولالدليلُالثاين ُعىرىّبٌو ُعىرىبًيِّاُلَّعىلَّكيٍمُ(ُكقولو:ُ)بًًلسىافو ُأىنزىٍلنىاهيُقػيٍرآانن ًإانَّ

ُ(تػىٍعًقليوفُى

ككجوُالداللة:ُماُذكرهُإماـُا١تفسرينُابنُجريرُالطربمُرٛتوُهللا:ُ)يقوؿُتعاذلُذكره:ُإانُأنػزلناُ
ُعربيِّاُعلىُالع ربُ،ُألفُلساهنمُككبلمهمُعرّبُ،ُفأنػزلناُىذاُىذاُالكتابُا١تبُت،ُقرآانن

ُ.ُّْ((لَّعىلَّكيٍمُتػىٍعًقليوفُىالكتابُبلساهنمُليعقلوهُكيفقهواُمنوُكذلكُقولو:ُ)

ُمًُّبُتُوقاؿُالقشَتمُاألشعرمُرادناُعلىُا١تفوضة:ُ)أليسُهللاُيقوؿ:ُ) ُعىرىّبٌو (ُفإذفُعلىُبًًلسىافو
ُحيثُقاؿ:ُ) ُكذىبى ُمًُّبُتُوبًُزعمهم٬ُتبُأفُيقولواُ: ُعىرىّبٌو (ُإذُدلُيكنُمعلومناُعندىمًُلسىافو

ُكافُ ُكافُبلغةُالعربُفكيفُيٌدعيُأنو٦ُتاُالُتعلموُالعرب١ُتا كإالُفأينُىذاُالبياف؟ُكإذا
ُمآلوُتكذيبُهللاُسبحانوُكتعاذلُمثُكافُالنيبُصلىُ ذلكُالشيءُعربينا؟!ُفماُفُقوؿُمقاؿو

                                                             
ٕٔٗ

 .ٙٗ-٘ٗاإلكلٌل فً المتشابه والتؤوٌل ص  
ٖٔٗ

 .8ٙٔ/1جامع البٌان  
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ُكافُفُكبلموُكفيماُيلقيوُألمتوُشيءهُالُيعلمُهللاُعليوُكسلمُيدعوُالناسُإذلُعبادةُهللا ُ،ُفلو
ُماُتدعوانُإليوُكماُالذمُتقوؿُفإفُاإلٯتافُٔتاُ ُلناُأكالن ُأفُيقولوا:ُبُتًٌ تكيلوُإالُهللاُلكافُللقـو
ُكنسبةُالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُإذلُأنوُدعاُإذلُربُموصوؼُبصفاتُالُتعقلُأمرهُ الُيعلمُأصلوُغَتُميتىأتو

ُ.ُْْمُالُيتخيلوُمسلمُفإفُاٞتهلُابلصفاتُيؤدمُإذلُاٞتهلُاب١توصوؼ(عظي

كمنُكتابُهللاُآيتُاألٝتاءُكالصفاتُفهيُمفهومةُعربيةُكمنُزعمُأهناُمنُا١تتشاهباتُفُ
ُمعناىاُفقدُانقضُىذُالدليلُعياذناُابهلل.

اْليتُ:ُأفُىذاُىوُالذمُفهموُالسلفُمنُنصوصُالصفاتُفمنُقاؿُأبفُالدليلُالثالثُ
ُكذبةُألهنمُفسركاُالنصوصُٔتاُالُيعلمُ ُكبلموُأفُالسلفُإما ىذهُمنُا١تتشاهباتُفبلـز
ُكلوُيناقضُقولوُملسو هيلع هللا ىلصُ:ُ)خَتُالناسُقرينُمثُ ُكىذا تفسَتهُإالُهللاُأكُأهنمُفعلواُذلكُجهبلن

ُاألمرُأف تكوفُخَتناُمنهمُُالذينُيلوهنمُمثُالذينُيلوهنم(ُفإنكمُيُأصحابُىذهُا١تقولةُالـز
ُكأعلمُمنهمُهبذهُا١تسألةُكىذاُينفيُعنهمُا٠تَتيةُا١تطلقةُالثابتةُابٟتديثُا١تتقدـ.

ُكإليكمُآاثرناُعنهمُفيهاُإثباتُا١تعٌتُاللغومُالعرّبُلنصوصُالصفات:

عنُأّبُرزينُهنع هللا يضرُقاؿ:ُقاؿُرسوؿُهللاُملسو هيلع هللا ىلصُ:ُ)ضحكُربناُمنُقنوطُعبادهُكقربُ -
ًغَتًه(ُقاؿ:ُقلتُ:ُيُرسوؿُهللاُأكُيضحكُالرب؟ُقاؿ:ُ)نعم(ُقلت:ُلنُنيعدـُمنُ

ُيضحكُخَتنا ُ.ُْٓربو
ُعندُىذاُالصحاّب١ُتاُاستنتجُمنوُىذهُالنتيجةُالطيبةُإذُلوُ ُكافُالضحكُأمرناُغَتُمعلـو كلو

 دلُيكنُيعلمُمعناهُدلُيكنُليتكلمُفيوُبغَتُعلم.

أنوُسيئلُأبلغكُأفُهللاُعزُكجلُيعجب٦ُتنُذكره؟ُفقاؿُعنُعبدهللاُبنُمسعودُهنع هللا يضرُ -
ُ.ُْٔهنع هللا يضر:ُ)الُ،ُبلُيضحك(

                                                             
ٔٗٗ

 .ٓٔٔ/ٕالمتمٌن للزبٌدي إتحاف السادة  
ٔٗ٘

 .8ٕٔٓوغٌرهم وحسنه األلبانً فً السلسلة الصحٌحة  1ٗٔوالطٌالسً ص  8ٔٔوابن ماجه  ٔٔ/ٗرواه أحمد  
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ُكانتُمنُا١تشتبهاتُفُمعناىا١ُتاُقاؿُابنُمسعودُذلكُ كىذاُردُعلىُا١تؤلةُكا١تفوضةُكلو
كحاشاهُأفُيتكلمُٔتاُالُيعرؼُمعناهُا١تتبادرُمنُلغةُالعربُمعُنفيُالتشبيوُكىذاُيدؿُأفُ

عٌتُيفهموُٮتتلفُعنُاْلخرُأكُلكافُمعٌتُيعجبُكيضحكُعندهُالفرؽُبينهاُُلكلُمنهاُم
 كماُتقوؿُمفوضةُا١تعاين.

كعنُابنُمسعودُهنع هللا يضرُأيضناُقولو:ُ)ماُبُتُالسماءُالدنياُكاليتُتليهاُمسَتةُٜتسمائةُ -
عاـُكبُتُكلُٝتاءينُمسَتةُٜتسمائةُعاـُكبُتُالسماءُالسابعةُكبُتُالكرسيُ

ا١تاءُكهللاُتعاذلُفوؽُـُكبُتُالكرسيُإذلُا١تاءُٜتسمائةُعاـُكالعرشُعلىُٜتسمائةُعا
ُ.ُْٕ(العرشُكىوُيعلمُماُأنتمُعليو

كىذاُكاضحُلكلُمنُيتكلمُابللسافُالعرّبُفماُلكمُالُتعقلوف؟!!ُكىذاُالقوؿُمنُابنُ
ُكماُىوُحاؿُكل عرّبُٔتعٌتُُمسعودُهنع هللا يضرُتفسَت١ُتعٌتُاالستواءُالواردُفُاْليةُفإنوُفسره

ُكماُتدعوف.ُفوؽُالعرشالفوقيةُإذُقاؿ:ُ)  (ُالُاالستيبلء

كىذاُاألثرُأيضناُيبطلُتكيلكمُللعرشُأبنوُا١تلكُحيثُبٌُتُأفُالعرشُفوؽُا١تاءُفهلُيكوفُ
ُملكُهللاُفوؽُا١تاءُالُيصحُىذاُالتأكيلُألبتة.

ُعىنُسىاؽُوكعنُابنُمسعودُأيضناُفُقولوُتعاذل:ُ) - :ُ)يعٍتُساقوُتبارؾُُ(يػىٍوـىُييٍكشىفي
ُ.ُْٖكتعاذل(

عنُأنسُبنُمالكُهنع هللا يضرُقاؿ:ُ)فكانتُزينبُتفخرُعلىُأزكاجُالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُتقوؿ:ُ -
ُ.ُْٗزكجكنُأىاليكنُكزكجٍتُهللاُتعاذلُمنُفوؽُسبعُٝتاكات(

                                                                                                                                                                              
ٔٗٙ

عن المافبلئً عن دمحم بن إسحاق الصاغانً عن داود بن رشٌد عن أبً معاوٌة عن دمحم بن أبً إسماعٌل  ٔٔٔ/ٖرواه الدارمً  

 ن ابن مسعود به ورجاله رجال ثمات واألثر صحٌح.عن عبدهللا بن أبً الهذٌل ع
ٔٗ1

وابن بطة فً اإلبانة  ٕٕٓ/5والطبرانً فً الكبٌر  8٘٘/ٖوابن خزٌمة فً التوحٌد  ٘٘رواه الدارمً فً الرد على الجهمٌة ص  
فً مختصر وصححه األلبانً  15وأورده الذهبً فً العلو وصححه ص  8٘ٔبرلم  5ٕٓ/ٕوالبٌهمً فً األسماء والصفات  1ٔ/ٖ

 .1٘العلو ص 
ٔٗ8

عن الثوري عن سلمة بن كهٌل بن حصٌن الحضرمً عن أبً صادق عن ابن  ٖٓٔ/ٕرواه عبدالرزاق الصنعانً فً تفسٌره  

 .ٗمسعود به وهذا أثر صحٌح وله طرق أخرى صحٌح منها ما رواه ابن منده فً الرد على الجهمٌة برلم 
ٔٗ5

 .1ٕٗٓرواه البخاري برلم  
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اُفأبلدُعرّبُُكأجهلُعرّبُيعرؼُمعٌتُمنُفوؽُسبعُٝتاكاتُأهنا ُأبدن ُكىذاُالُيقبلُتكيبلن
تفيدُالعلوُفكيفُبكمُأنتمُيُمنُتدعوفُالعلمُكالعقلُكأنتمُعنُأسهلُاألمورُالبديهيةُ

لوف؟!  تضًٌ

ُكافُمعاينُنصوصُالعلوُغَتُمعلومة١ُتاُقالتُزينبُاهنع هللا يضرُبذلكُألهناُأكرعُمنُأفُتتكلمُ كلو
ُعلىُهللاُبغَتُعلمُكحاشاىاُكحاشاىاُكحاشاىاُاهنع هللا يضرُكأرضاىا.

ُكلُشيء(كتقدـُقُو - ُ.َُٓؿُعائشةُاهنع هللا يضر:ُ)تبارؾُالذمُكسعُٝتعو
ُفُلغةُالعرب. ُمفهـو  الحظُأفُقو٢تاُيدؿُعلىُأفُالسمعُأمرُمعلـو

ُكنتُجارنا٠ُتبابُ - ،ُُ-أمُ:ُابنُاألرتُهنع هللا يضرُُ–عنُفركةُبنُنوفلُاألشجعيُقاؿ:
ُعزُكجلُماُفخرجتُيومناُمنُا١تسجدُكىوُآخذُبيدمُفقاؿ:ُيُىناهُتقٌربُإذلُهللا

 .ُُٓاستطعتُفإنكُلنُتقٌربُإليوُبشيءُأحبُإليوُمنُكبلمو(
ُكافُالُيعلم٢ُتاُمعٌت١ُتاُكصفُهللاُهباُك١تاُقا٢تاُألفُىذاُ فأثبتُهللُسبحانوُصفةُاٟتبُكلو

ُمنُالقوؿُعلىُهللاُبغَتُعلمُكحاشاىمُرضوافُهللاُعليهمُمنُذلك.
ُىػ(:ُّٗالريحيُرٛتوُهللاُ)تُُقاؿُالتابعيُاٞتليلُأبوُالعاليةُريفيعُبنُمهراف -

 .ُِٓ)استولُإذلُالسماء:ُارتفعُ،ُفسواىن:ُخلقهن(

ُىػ(:َُُْقاؿُالتابعيُاٞتليل٣ُتاىدُبنُجربُرٛتوُهللاُ)تُ -
 .ُّٓ)استولُ:ُعبلُعلىُالعرش(

الصَّمىدُيكعنوُرٛتوُهللاُأيضناُأنوُقاؿُفُتفسَتُقولوُتعاذلُ:ُ) - ُ(ُ:اَّللَُّي
ُالذمُالُجُو يٍصمىتي

 .ُْٓؼُلو()الصمد:ُا١ت

                                                             
ٔ٘ٓ

 .ٖٕٙٓفً صحٌحه بصٌغة الجزم فً كتاب التوحٌد وأخرجه ابن ماجه بإسناد صحٌح علمه البخاري  
ٔ٘ٔ

 .ٗٔ٘وصححه البٌهمً فً األسماء والصفات  ٙٗرواه أحمد فً الزهد بإسناد صحٌح ص  
ٕٔ٘

 ٖٗٗ/٘علمه البخاري فً صحٌحه بصٌغة الجزم كتاب التوحٌد باب وكان عرشه على الماء وعزاه ابن حجر فً تغلٌك التعلٌك  

 وهو أثر صحٌح. 8ٖٓإلى ابن جرٌر فً تفسٌره ورواه ابن أبً حاتم فً تفسٌره برلم 
ٖٔ٘

 إلى الفرٌابً أنه رواه عن ابن أبً نجٌح به. ٖ٘ٗ/٘علمه البخاري فً صحٌحه بصٌغة الجزم وعزاه ابن حجر فً تغلٌك التعلٌك  
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اُرٛتوُهللاُفُمهدُكموطنُالفصاحةُكالبيافُالعرّبُيفسرُاسمُهللاُالصمدُٔتعناهُ فتجد٣ُتاىدن
ُالعرّبُفكيفُالُيكوفُيعلمُمعناه؟!ُفسرهُفُالعربيةُكدلُيفسرهُفُالكيفيةُفتنٌبو!

ُىػ(:ُُّٗكعنُالربيعُبنُأنسُا٠تراساينُرٛتوُهللاُ)تُ -
 .ُٓٓذلُالسماء()مثُاستولُإذلُالسماءُيقوؿ:ُارتفعُإ

ُىػ(:ُُٕٓقاؿُاألكزاعيُرٛتوُهللاُ)تُ -
 .ُٔٓ)كناُكالتابعوفُمتوافركفُنقوؿ:ُإفُهللاُفوؽُعرشوُكنؤمنُٔتاُكردتُبوُالسنةُمنُصفاتو(

ُكالُننسىُأثرُمالكُبنُأنسُكقدُتقدـُ. -
ُ :ُ)قاؿُمالكُرٛتوُهللا:ُاالستواءُمعلـو كالكيف٣ُتهوؿُيعٍتُفُاللغةُكعلقُعليوُالقرطيبُقائبلن

 .ُٕٓكالسؤاؿُعنوُبدعة(

ُا١تعٌتُ ُمنهاُمعلـو ُأفُكلُحديثو كقاؿُأبوُبكرُابنُالعرّبُا١تالكيُرٛتوُهللا:ُ)كمذىبُمالكو
ُكالكيفية٣ُتهولة( ُ.ُٖٓكلذلكُقاؿُللذمُسألو:ُاالستواءُمعلـو

ُىػ(:ُُُٖقاؿُالفضيلُبنُعياضُرٛتوُهللاُ)تُ -
حكُكا١تباىاةُكىذاُاالطبلعُكماُ)فبلُصفةُأبلغ٦ُتاُكصفُهللاُبوُنفسوُككلُىذاُالنزكؿُكالض

ُكيفُككيفُكإذاُقاؿُلكُاٞتهميُ شاءُأفُينزؿُككماُشاءُأفُيضحكُفليسُلناُأفُنتوىمُأٍف
 .ُٗٓ(أانُأؤمنُبربُيفعلُماُيشاء:ُأانُأكفرُبربُيزكؿُعنُمكانوُفقلُأنت:ُ

ُىػ(:َُِْقاؿُاإلماـُالشافعيُرٛتوُهللاُ)تُ -

                                                                                                                                                                              
ٔ٘ٗ

وإسناده صحٌح وصححه األلبانً فً ظبلل الجنة  1ٖٙ وابن أبً عاصم فً السنة برلم 5ٓٙ/ٕٗرواه ابن جرٌر فً جامع البٌان  

 .1ٖٙبرلم 
ٔ٘٘

 .ٕٔٔٓٔوابن أبً حاتم فً تفسٌره برلم  5ٕٗ/ٔرواه ابن جرٌر الطبري فً جامع البٌان  
ٔ٘ٙ

وجّوده ابن حجر فً الفتح  5ٙوصححه ابن المٌم فً اجتماع الجٌوش اإلسبلمٌة ص  ٖٗٓ/ٕرواه البٌهمً فً األسماء والصفات  
ٖٔ/ٗٓٙ . 
ٔ٘1

 .5ٕٔ/1تفسٌر المرطبً  
ٔ٘8

 .ٖٗٔ/ٖعارضة األحوذي له  
ٔ٘5

 .11ٙوإسناده صحٌح وروى البللكائً الجملة األخٌرة منه برلم   ٕ٘ٓ/ٖرواه األثرم فً السنة ومن طرٌمه ابن بطة فً اإلبانة  
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مهاُكإٯتاهنا١ُتاُأقٌرتُأبفُرهباُفُالسماءُكعرفتُرهباُبصفةُالعلوُ)فحكمُرسوؿُهللاُملسو هيلع هللا ىلصُإبسبل
 .َُٔكالفوقية(

ُقاؿُالصابوينُرٛتوُهللاُمعلقناُعلىُىذاُالكبلـ:

)كإ٪تاُاحتجُالشافعيُرٛتةُهللاُعليوُعلىُا١تخالفُتُفُقو٢تمُّتوازُإعتاؽُالرقبةُالكافرةُفُ
ُكماُىوُالكفارةُهبذاُا٠تربُالعتقادهُأفُهللاُسبحانوُفُو ؽُخلقوُكفوؽُسبعُٝتاكاتوُعلىُعرشو

ُ.ُُٔمعتقدُٚتيعُا١تسلمُتُمنُأىلُالسنةُكاٞتماعةُسلفهمُكخلفهم(

ُكقاؿُالشافعيُأيضناُرٛتوُهللا: -

هُى يلىًُمنػٍ ُأًلىحىدوُأىٍفُ٭تًي ـيًُفيًوُعىلىىُظىاًىرًىىاُكىعيميوًمهىا،ُلىٍيسى ،ُكىاأٍلىٍحكىا ُكىمىاُكىصىٍفتي اُ)اٍلقيٍرآفيُعىرىّبّّ
رىسيوؿًُظُى ُتىكيٍنُفىسينَّةُي ًُكتىاًبُاَّللًَّ،ُفىًإٍفُدلٍى لىةوًُمٍن ًُبدىالى ًُإالَّ ُخىاصٌو ُعىامِّاًُإذلى ًطنو،ُكىالى ُابى ُاَّللًَُّاًىرناًُإذلى

اًءُالًَّذينُى ًطنهُديكفىُظىاًىرو،ُأىٍكًُإٍٚتىاعهًُمٍنُعىامًَّةُاٍلعيلىمى ُأىٍكُابى ُديكفىُعىاٌـو خىاصّّ ُعىلىىُأىنَّوُي ُُتىديؿُّ الى

ًمٍنوُي ُالشٍَّيءُي ًُفُاٟتٍىًديًثُأىٍفُ٭تيىاؿى اُالسُّنَّةي،ُكىلىٍوُجىازى ُسينَّةن،ُكىىىكىذى ُكىالى ًُكتىاابن ُكيلُّهيٍم عىٍن٬ُُتىٍهىليوفى

ُيىكيوفُي ُاٍلمىعىاينُكىالى دناًُمنى ُاٟتٍىًديًثُ٭تىٍتىًمليُعىدى ُأىٍكثػىري ُكىافى ًطنوُ٭تىٍتىًمليوي ُابى ُمىٍعٌتن أًلىحىدوُُظىاًىرىًهًُإذلى
ًُفيهىاُكىاًحده؛ُأًلىنػَّهىا ُغىٍَتًًه،ُكىلىًكنَُّاٟتٍىقَّ ُمىٍعٌتن ًُإذلى ًُمنػٍهىاُحيجىةهُعىلىىُأىحىدوُذىىىبى ُمىٍعٌتن ًُإذلى ُذىىىبى

لىةوُعىٍنُرىسيوًؿُاَّللًَّ،ُأىٍكُقػىٍوًؿُعىامًَّةُأىٍىًلُاٍلًعٍلًمُأبًىنػَّهىا ًُبدىالى ُُعىلىىُظىاًىرًىىاُكىعيميوًمهىاًُإالَّ عىلىىُخىاصٌو
ُكىانىٍتًُإذىاُصيرًفىٍتُإًلىٍيًوُعىٍنُظىاًىرًىىا٤ُتيٍتىًملىةنُلًلدُّخيوًؿًُفُ ًطنوُديكفىُظىاًىرو،ًُإذىا ،ُكىابى ديكفىُعىاٌـو

مىٍعنىاهي(
ُِٔ. 

ُىػ(ُأنوُقاؿ١ُتاُسئلُمنُاٞتهمية؟:َُِٔكعنُيزيدُبنُىاركفُرٛتوُهللاُ)تُ -

                                                             
ٔٙٓ

 .88ٔنمله الصابونً عنه من كتاب المبسوط للشافعً انظر : عمٌدة السلف أصحاب الحدٌث ص  
ٔٙٔ

 .88ٔة السلف أصحاب الحدٌث ص عمٌد 
ٕٔٙ

 .5ٕ٘اختبلف الحدٌث للشافعً ص  



 

 
1ٖ 

بلؼُماُيقرُفُقلوبُالعامةُفهوُ)منُزعمُأفُالرٛتنُعلىُالعرشُاستولُعلىُخ
 .ُّٔجهمي(

ُقاؿُالذىيبُرٛتوُهللاُمعٌلقناُعلىُىذاُالكبلـ:

ُمىاُ)يقر٥ُتففُكالعامةُميرىادهُهبمُٚتيٍهيورُاأٍلمةُكىأىلُاٍلعلمُكىالًَّذمُكقرًُفُقػيليوهبمُمنُاٍْليىةُ ىيوى
ُكمثلوُشىٍيء.دٌؿُعىلىٍيًوُا٠ٍتطابُ ُمىعىُيقينهمُأبًىفُا١تستومُلىٍيسى

اُالًَّذمُكقرًُفُفطرىمُالسليمةُكأذىاهنمُالصًَّحيحىةُ معٌتُكىرىاءُذىًلكُلتفوىواًُبًوُىىذى ُكىافىُلىوُي كىلىو
ُُكى١تاُأ٫تلوه كىلىوُتىىكؿُأحدًُمنػٍهيمُاالٍستوىاءُلتوفرتُا٢تممُعلىُنىقلوُكىلىوُنقلُالشتهرُفىًإفُكىافى

وجبُنقصاُأىكًُقيىاساُللشَّاًىدُعلىًُفُبعضُجهلةُاألغبياءُمنُيفهمُمنُاالٍستوىاءُمىاُيُي
ًدرُفىمنُنطقُبذلكُزجرُكىعلمُ اُانى كىمىاُأىظنُأىفُأحداُمنُاٍلغىاًئبُكللمخلوؽُعلىُا٠تٍىاًلقُفػىهىذى

هللاُأعلم(ُاٍلعىامَّةُيقرًُفُنىفسوُذىًلك كى
ُْٔ.ُ

ُىػ(:ُِِْقاؿُاإلماـُأبوُعبيدُالقاسمُبنُسبٌلـُرٛتوُهللاُ)تُ -
ُحُتُسألوُأبوُرزينُالعقيليُ:ُأينُكافُربُّناُقبلُأفُٮتلقُالسماكاتُ)فُحديثُالنيبُملسو هيلع هللا ىلص

كاألرض؟ُفقاؿ:ُ)كافُىفُعماء،ُٖتتوُىواء،ُكفوقوُىواء(ُ...ُقولو:ُ)فُعماء(ُالعماءُىفُُ
 كبلـُالعرب:ُالسَّحابُاألبيض.

اُتكَّلناُىذاُاٟتديثُعلىُُ العربُا١تعقوؿُُكبلـقالوُاألصمعيُكغَته،ُكىو٦ُتدكدُ...ُكإ٪تَّ
ُ.ُٓٔ(عندىم،ُكالُندرلُكيفُكافُذلكُالعماء،ُكماُمبلغو،ُكهللاُأعلمُبذلك

كمنُأصرحُماُفُالبابُ:ُماُنقلوُالصابوينُعنُاإلماـُأبوُبكرُاإلٝتاعيليُرٛتوُهللاُ -
ُىػ(:ُُّٕ)تُ

                                                             
ٖٔٙ

وابن بطة فً  ٗ٘وعبدهللا بن أحمد فً السنة برلم  1ٖٖٔرواه أبو داود السجستانً صاحب السنن فً مسائل اإلمام أحمد رلم  

 .ٖٙوأورده البخاري فً خلك أفعال العباد ص  ٕٕٔاإلبانة برلم 
ٔٙٗ

 .8٘ٔ-1٘ٔالعلو ص  
ٔٙ٘

 .5ٕٕ- ٕٕ٘/ٕالحدٌث له غرٌب  



 

 
1ٗ 

ُكقدُقاؿُ)إفُهللاُسبحانوُينزؿُإذلُالسماءُالدنياُعلىُماُصحُبوُا٠تربُعنُرسوؿُهللاُملسو هيلع هللا ىلص
اـًُتعاذل:ُ) ُاٍلغىمى نى ُمًٌ ًفُظيلىلو ٍتًيػىهيميُاَّللَُّي ُأىفَُيى ُصىفِّاُ(ُكقاؿُ:ُ)ىىٍلُيىنظيريكفىًُإالَّ ُكىاٍلمىلىكي كىجىاءىُرىبُّكى

ُكيفيةُذلكُ(ُكنؤمنُبذلكُكلوُعلىُماُجاءُببلُكيفُ،ُفلوُشاءُهللاُسبحانوُأفُصىفِّا يبُتُلنا
ُكناُقدُأمرانُبوُفُقولوُعزُُإُ،ُككفنناُعنُالذمُيتشابوفعلُ،ُفانتهيناُإذلُماُأحكموُ ذ

ُُۖكجلُ:ُ) ُميتىشىاهًبىاته ُأيُـُّاٍلًكتىاًبُكىأيخىري ُىينَّ ٤ُتٍُّكىمىاته ته ًُمٍنويُآيى ُاٍلًكتىابى ُعىلىٍيكى ُالًَّذمُأىنزىؿى ىيوى

نىًةُكىاٍبًتغىاءىُتىًٍكيًلًوُُۗكىمىاُيػىٍعلىميُتىًٍكيلىويُُفىأىمَّاُالًَّذينىًُفُقػيليوهًبًٍمُزىٍيغهُفػىيػىتًَّبعيوفىُمىاُتىشىابىوىًُمٍنوُي اٍبًتغىاءىُاٍلًفتػٍ
ُأُي ًُإالَّ ٍنًُعنًدُرىبًٌنىاُُۗكىمىاُيىذَّكَّري ُكيلُّّمًٌ ُۗكىالرَّاًسخيوفىًُفُاٍلًعٍلًمُيػىقيوليوفىُآمىنَّاًُبًو ُاَّللَُّي كليوًُإالَّ

 .ُٔٔ((اأٍلىٍلبىابًُ

ُوُالذمُكردُفُاْلية.فجعلُالعلمُابلكيفيةُىوُا١تتشاب

كأكتفئُتاُذكرتُلضيقُا١توضعُ،ُكٚتعُالصحيحُمنُآاثرىمُفُالبابُأكثرُمنُأفُ٭تصرُفُ
ُكهذه ُ.ُُٕٔرسالة

فعليوُمنُقاؿُأبفُنصوصُالصفاتُمنُا١تتشاهبةُالذمُالُيعلمُمعناهُفُأعظمُعلىُالفريةُ
جًهلىُُ–كاهتمهمُابلكذبُكالتفوهُٔتاُالُعلم٢ُتمُبوُ ـُى كىذاُمنُأعظمُاألدلةُعلىُُ-عىًلمىُأ

ُقاعدتناُىذهُ:ُ)نصوصُالصفاتُمعلومةُا١تعٌت٣ُتهولةُ)مشتبهة(ُالكيفية(.

ُمنوُكصفُالكتابُالبليغُالذمُٖتدلُهللاُُ:ُأفُىذاُالقوؿُالذمُقلتموهالدليلُالرابعُ يلـز
اإلنسُكاٞتنُعلىُأفَُيتوأُتثلوُابإلعجاـُكالغرابةُإذُأفُأئمةُالفصاحةُكالبيافُالذينُأنزؿُ

ُقولكم. ُكماُأخربُهللاُعنوُ،ُىذاُالـز ُعليهمُدلُيفهموهُفعليوُالُيكوفُالقرآفُميًبيننا

ُتكليالدليلُا٠تامسُ ٔتاُالُيعلموفُمعناهُفإفُُُٖٔفُالناسُابإلٯتاف:ُمنُا١تمتنعُشرعناُكعقبلن
اإلٯتافُابلشيءُالُيكوفُإالُبعدُمعرفتوُفكيفُيؤمنُالرجلُابهللُكىوُالُيعرفوُككيفُيؤمنُ

                                                             
ٔٙٙ

 .5ٕٔعمٌدة السلف أصحاب الحدٌث ص  
ٔٙ1

 وإن أردت توسعًا فً الباب فالكتب فٌه عدٌدة من أجودها كتاب "ممالة النفوٌض بٌن السلف والمتكلمٌن" لدمحم بن محمود الخضٌر. 
ٔٙ8

 فإن هللا أمرنا باإلٌمان بكتبه كما فً حدٌث أصول اإلٌمان . 



 

 
1٘ 

ُكيفُنؤمنُبنصوصُالصفاتُك٨تنُالُ الرجلُابلنيبُملسو هيلع هللا ىلصُكدلُيعرفو؟!ُفكذلكُفُاببناُىذا
ُ.ُٗٔركبُاالستحالةُ،ُأنؤمنُبشيءُالُنعلمُمعناهنعلمُمعناىاُكا١ترادُهبا؟!ُىذاُضربُمنُض

ُكافُفُكبلموُكتقدـُقوؿُالقشَتم:ُ) كفيماُيلقيوُألمتوُشيءهُالُُ-يعٍت:ُالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُُ-فلو
ُماُتدعوانُإليوُكماُالذمُتقوؿُ ُلناُأكالن ُأفُيقولوا:ُبُتًٌ فإفُيعلمُتكيلوُإالُهللاُلكافُللقـو

كنسبةُالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُإذلُأنوُدعاُإذلُربُموصوؼُبصفاتُالُُوُغَتُميتىأتُواإلٯتافُٔتاُالُيعلمُأصل
تعقلُأمرهُعظيمُالُيتخيلوُمسلمُفإفُاٞتهلُابلصفاتُيؤدمُإذلُاٞتهلُاب١توصوؼ(

َُٕ.ُ

:ُأنوُدلُينقلُعنُالسلفُالقوؿُبقولكمُىذاُبلُنقلُعنهمُخبلفوُككلُخَتوُالدليلُالسادسُ
ُروُفُابتداعُمنُخلف.فُاتباعُمنُسلفُككلُش

فىمىاًؿُ:ُأفُهللاُتبارؾُكتعاذلُذـٌُمنُدلُيفقوُالقرآفُالكرًنُفقاؿُعنُالكفار:ُ)الدليلُالسابعُ
ُحىًديثنا ُيػىٍفقىهيوفى ُيىكىاديكفى ُالى ًءُاٍلقىٍوـً ؤيالى ُ(ُكقولوُتعاذلُ:ُ)ىىى ًُإالَّ ُاٍلًكتىابى ُيػىٍعلىميوفى يُّوفىُالى كىًمنػٍهيٍمُأيمًٌ

ُيىظينُّوفُىأىمىاينَُّ ًإٍفُىيٍمًُإالَّ ُ(ُ.كى

قػىٍوليوُي كىةي،ُكىًمٍنوُي قاؿُالشوكاينُفُبيافُأحدُأكجوُتفسَتُاألماينُفُاْلية:ُ)كقيل:ُاأٍلىمىاينُّ:ُالتًٌبلى
(ُ: ُأىٍلقىىُالشٍَّيطافيًُفُأيٍمًنيًَّتوًُتػىعىاذلى ًُإذاُ٘تىىٌتَّ ُأىٍلقىىُالشٍَّيطىافيًُفُتًًُإالَّ كىتًًو،ُأىٍمُ(ُأىٍمًُإذىاُتىبلى ًُعٍلمىُبلى الى

بُّرُو ُكىتىدى كىًةًُمٍنُديكًفُتػىفىهُّمو ٣ُتيىرَّديُالتًٌبلى ُ.ُُٕ(٢تىيٍمًُإالَّ

فالقوؿُأبفُمعانيها٣ُتهولةُيدخلُاألمةُاإلسبلميةُٚتعاءُمنُلدفُالصحابةُكاتبعيهمُإذلُيومناُ
ُالقيامةُفُىذهُاْليةُالنازلةُفُاليهودُكىذاُكهللا١ُتنُأعظمُا لفريةُعلىُهللاُإذُكإذلُيـو

بطريقتهمُىذهُأدخلواُخَتةُخلقوُالذينُاصطفاىمُلصحبةُنبيوُملسو هيلع هللا ىلصُُفُىذهُاْليةُاليتُذـُهباُ
اليهودُكمعٌتُذلكُأفُهللاُاصطفىُلنبيوُإخوةُاليهودُفُفعلهمُكاصطفىُلصحبةُنبيوُقومناُ

                                                             
ٔٙ5

 م كٌفٌته ألن آٌات الصفات والجنة والنار والمبلئكة ال نعلم كٌفٌتها لن نعلم معانٌها.الحظ لم ألل : ال نعل 
ٔ1ٓ

 .ٓٔٔ/ٕإتحاف السادة المتمٌن للزبٌدي  
ٔ1ٔ

 .ٖٕٔ/ٔفتح المدٌر  



 

 
1ٙ 

عدـُاٟتكمةُبلُاٞتهلُعافاينُهللاُجهلةُالُيفقهوفُكىذاُكهللا١ُتنُاهتاـُهللاُسبحانوُكتعاذلُب
ُكإيكمُمنُىذاُالقوؿُكلوازمو.

ُكافُا١تؤمنوفُأيضناُالُيفقهونوُلذمهمُهللاُمعُىؤالءُالكفار ُ.ُِٕفلو

:ُأفُنردُعليهمُٔتثلُماُاستدلواُبوُفنسأ٢تم:ُأتعلموفُماُىيُاٞتنةُكماُىيُالنارُالدليلُالثامنُ
ُكالعسلُكالنهرُكمعٌتُالسبلسلُكالشجرُكتعرفوفُمعٌتُالقصورُكالزعفرافُكا٠تمرُكاللنب

ُكالعصارةُكاٟتميمُكاألغبلؿُكالكبلليبُفُلغتكمُ؟ُفكلُعرّبُسيقوؿُكالُبدُ:ُنعم.

ُكيفيتهاُكىيئتهاُ؟ُطبعناُسيقوؿ:ُال. ُفنقوؿُلوُ:ُأتعلم

ألفُاٞتنةُفيهاُماُالُعُتُرأتُكالُأذفُٝتعتُكالُخطرُعلىُقلبُبشرُدلُٮتطرُعلىُقلبكُ
ُفكيفُت عرؼُكيفيتها.ُفتكوفُعندؾُمنُحيثُمعناىاُاللغومُمعلومةُفتعلمُأفُاٞتنةُأصبلن

موطنُطيبُٖتبوُالنفوسُكأفُالنارُموطنُسيءُتبغضوُالنفوسُكىكذا٦ُتاُيعرفوُمنُينطقُ
. ُالعربيةُمنُمعافو

ُكيفيتهاُٗتفىُعليك. ُبينما

كيفيتهاُمعُُُفهكذاُقلُفُصفاتُهللاُكاسلكُسبيلُسلفكُفإنوُعلمواُمعناىاُبلغتهمُكجهلوا
ُاتفاقهمُأهناُعلىُماُيليقُابهللُهلالج لج.

:ُأفُا١تقصودُابألٝتاءُكالصفاتُتعريفُالعبادُبرهبمُكأىنُيكوفُذلكُكىذهُالدليلُالتاسعُ
ُالصفات٣ُتهولة؟!ُكأشارُإذلُىذاُالقشَتمُكماُتقدـ.

ُ:ُأفُىذاُمصادـُك٥تالفُلبيافُالرسالةُكالشريعة:الدليلُالعاشرُ

ُربطُبُتُالصفاتُكآاثرىاُكمتعلقاهتاُكإليكُمثالُتُيوضحافُلكُذلك:فإفُالشريعةُت

                                                             
ٔ1ٕ

 .ٖٔٔالمواعد الكلٌة لؤلسماء والصفات عند السلف إلبراهٌم البرٌكان ص  
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ا١تثاؿُاألكؿُ:ُماُىوُحكمُقطاعُالطريقُإذاُاتبواُقبلُأفُيقبضُعليهم؟!ُيعفىُعنهمُأليسُُ
ُكذلكُماذاُتظنُالعمدةُفُذلك؟ُالعمدةُفيوُىوُتعليقُاٟتكمُعلىُصفةُ كذلك؟ُبلىُىو

ُفُذلكُفُآيةُا١تائدةُقاؿُهلالج لجُ:منُصفاتُهللاُدكفُالنصُعليوُكإليكُبيا

كىيىٍسعىٍوفىًُفُاأٍلىٍرًضُفىسىادناُأىفُيػيقىتػَّليواُأىٍكُييصىلَّبُي) كىرىسيولىوُي الًَّذينىُ٭تيىارًبيوفىُاَّللَُّى واُأىٍكُتػيقىطَّعىًُإ٪تَّىاُجىزىاءُي

ُُۖكُى نٍػيىا ٢ُتىيٍمًُخٍزمهًُفُالدُّ ًلكى ُاأٍلىٍرًضُُۚذىى ُأىٍكُيينفىٍواًُمنى ؼو ٢تىيٍمًُفُاٍْلًخرىًةُأىٍيًديًهٍمُكىأىٍرجيليهيمُمًٌٍنًُخبلى
ُعىًظيمهُ ُرًَّحيمُه*ُعىذىابه غىفيوره بيواًُمنُقػىٍبًلُأىفُتػىٍقًدريكاُعىلىٍيًهٍمُُۖفىاٍعلىميواُأىفَُّاَّللَُّى ُالًَّذينىُاتى  (.ًإالَّ

ُقلُرلُابهللُعليكُ:ُماذاُتفهمُمنُاْليةُالثانية؟ُ

عاذلُجعلُاٟتكمُىناُمتعلقناُماُٯتكنكُأفُٕتاكبُإالُإبثباتُالصفة١ُتاذا؟ُألفُهللاُتبارؾُكت
ابلصفةُفلماُذكرُأفُمنُاتبُمنُقبلُأفُيقدرُعليوُجعلُاٟتكمُمعلقناُبكونوُسبحانوُغفورناُ
رحيمناُدؿُذلكُعلىُأفُىاتُتُالصفتُت٢ُتماُمعٌتُكىوُا١تغفرةُكالرٛتة٦ُتاُيدؿُعلىُأفُقاطعُ

كالعمدةُفُىذاُىوُىاتُتُالطريقُإذاُاتبُقبلُا١تقدرةُعليوُفإنوُالُيقاـُعليوُحدُاٟترابةُ
ُكافيةُفُإبطاؿُماُادعيتموهُمنُأفُالصفاتُالُمعٌت٢ُتاُتعاذلُهللاُعماُ الصفتُتُكىذهُاْلية

ُكبَتنا. ُتقولوفُعلونا

عليوُكسلَّمىُ ُاَّللًَُّصىلَّىُهللاُي ا١تثاؿُالثاين:ُحديثُأّبُموسىُاألشعرمُهنع هللا يضرُقاؿ:ُ)لىمَّاُغىزىاُرىسوؿي
،ُأٍكُق بػىرى يػٍ ُعلىىُكادو،ُفػىرىفػىعيواُخى ُالنَّاسي عليوُكسلَّمى،ُأٍشرىؼى ُاَّللًَُّصىلَّىُهللاُي :ُلىمَّاُتػىوىجَّوىُرىسوؿي اؿى

عليوُ ُاَّللًَُّصىلَّىُهللاُي ُرىسوؿي ُاَّللَّي،ُفىقاؿى ،ُالُإلىوىُإالَّ أٍكبػىري ُاَّللَُّي أٍكبػىري كسلَّمى:ُأٍصوىاتػىهيٍمُابلتٍَّكًبًَت:ُاَّللَُّي

يعناُقىرًيبناُكىوُاٍربػىعيواُعلىىُأنٍػفُي ُغىائًبنا،ُإنَّكيٍمُتىٍدعيوفىُٝتًى ًسكيٍم،ُإنَّكيٍمُالُتىٍدعيوفىُأصىمَُّكالى
ُ.ُّٕمعكيٍم(

ككجوُالداللةُأكضحُمنُأفُأبينوُلكُلكنُالُأبسُبذلكُفإفُالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُقاؿ٢ُتمُذلك١ُتاُرفعواُ
ىوُموصوؼُابلسمعُكالقربُفعليوُأصواهتمُابلتكبَتُفوصفُهللاُأبنوُغَتُأصمُغَتُغائبُبلُ

                                                             
ٔ1ٖ

 .1ٕٓٗومسلم  1ٖ8ٗرواه البخاري  
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ُكانتُىاتُتُالصفتُتُالُمعٌت٢ُتما١ُتاُُ اخفضواُأصواتكمُكاربعواُأمُكارفقواُعلىُأنفسكمُكلو
كافُإتيافُالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُهبماُكربطهماُابٟتادثةُُفُىذاُا١توضعُمنُاٟتكمةُبلُىو٣ُتردُعبثُ

ُتُرّبُكسبلموُعليوُأفُيقوؿُذلكُعبثنػا.ينزهُعنوُالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُكحاشاهُصلوا

ُ:ُقاؿُشيخُاإلسبلـُابنُتيميةُرٛتوُهللاُتعاذلُ:الدليلُاٟتادمُعشر

عىلىٍيًهمىاُكىعىٍنُالصَّحىابىًةُكىالتَّاًبًعُتى٢ُتىيمٍُ ميوُي ُاَّللًَُّكىسىبلى ُعىٍنًُجرٍبًيلىُكى٤تيىمَّدوُصىلىوىاتي ُ)فىمىٍنُقىاؿى

ًتُبىٍلُإبًًٍحسىاًفُكىأىئًمًَّةُاٍلمُي ئناًُمٍنُمىعىاينُىىًذًهُاٍْليى يػٍ ُيػىٍعرًفيوفىُشى ُكىانيواُالى ٍسًلًمُتىُكىاٞتٍىمىاعىًة:ُأىنػَّهيٍم
ُأىٍلفىاظُن ُكىانيواُيػىٍقرىءيكفى ًإ٪تَّىا ًُبًعٍلًمُكىٍقًتُالسَّاعىًةُكى ُكىمىاُاٍستىٍأثػىرى ًبًعٍلًمُمىٍعنىاىىا ُاَّللَُّي ُاٍستىٍأثػىرى ُيػىٍفهىميوفى اُالى

ُاٍلميتػىوىاتًرُى٢تىىاُمىعٍُ ُكىالنػُّقيوؿي ُعىلىىُاٍلقىٍوـً ُكىذىبى ئناُفػىقىٍد يػٍ شى ُيػىٍفهىميًُمٍنوُي مناُالى ُكىبلى ٍنسىافي اإٍلً اُيػىٍقرىأُي ُكىمى ةيٌُتن
ًإفٍُُ رىهيًُمٍنُاٍلقيٍرآًفُكى ُكىمىاُيػىٍفهىميوفىُغىيػٍ ا ُكىانيواُيػىٍفهىميوفىُىىذى اُكىأىنػَّهيٍم ُعىلىىُنىًقيًضُىىذى افىُُكُىعىنػٍهيٍمُتىديؿُّ

ٍنىعيُأىٍفُيػىٍعلىمُي ُٯتى ُالى ُثػىنىاءنُعىلىٍيًوُفىذىاؾى ُ٭تيٍصيوفى يطيًُبًوُاٍلًعبىاديُكىالى ُ٭تًي ُكىجىلَُّالى ُعىزَّ الرَّبًٌ واًُمٍنُأىٍٝتىائًًوُكيٍنوُي

ُشىٍيءوُعُى ًبكيلًٌ ُكىمىاُأىنػَّهيٍمُإذىاُعىًلميواُأىنَّوُي كىتػىعىاذلى انىوُي ُكىًصفىاتًًوُمىاُعىلَّمىهيٍمُسيٍبحى عىلىىُكيلًٌ ًليمهُكىأىنَّوُي
حىقُّّمىٍوجيودهُدلىٍُ ًإذىاُعىرىفيواُأىنَّوُي ٍيًفيَّةىًُعٍلًمًوُكىقيٍدرىتًًو.ُكى ُكى ـٍُأىٍفُيػىٍعرًفيوا يػىٍلزى ُدلىٍُ ـٍُأىٍفُيػىٍعرًفيواُُُشىٍيءوُقىًديره يػىٍلزى

ٍيًفيَّةىُذىاتًًو( ُ.ُْٕكى

ُلىُىذهُالشبهةُكهللاُأعلمُ.لردُعككلُدليلُمنُاألدلةُا١تتقدمةُيعتربُكجهناُمنُكجوهُا

~ُكأماُاستداللكُآبيةُآؿُعمرافُفبلُيتعارضُمعُماُذكرانُذلكُأفُالسلفُرضوافُهللاُ
عليهمُدلُيفهمواُمنهاُماُفهمتُكانظرُآاثرىمُا١تتقدمةُفُذلكُككلُماُتقدـُمنُاألدلةُيدؿُ

ُعلىُبطبلفُفهمكُلآلية.

ُاُلكيُتعرؼُبطبلفُقولكُىداؾُهللا:لكنُالُأبسُأفُندرسُىذهُاْليةُكنعرؼُاألقواؿُفيه

ُىيُ: :ُينبغيُأفُتعرؼُمعاينُالتأكيلُقبلُأفُتفسرُاْليةُفإفُللتأكيلُثبلثةُمعافو ُأكالن

                                                             
ٔ1ٗ
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التأكيل:ُفُاصطبلحُكثَتُمنُا١تتأخرينُىوُ:ُصرؼُاللفظُعنُاالحتماؿُالراجحُإذلُ -ُ
لداللةُظاىرهُاالحتماؿُا١ترجوحُلدليلُيقًتفُبذلكُفبلُيكوفُمعٌتُاللفظُا١توافقُ

ُفُاصطبلحُىؤالءُكظنواُأفُمرادُهللاُتبارؾُكتعاذلُابلتأكيلُىذاُالتأكيلُكأفُ تكيبلن
ُٮتالفُمدلو٢تا. ُللنصوصُتكيبلن

 :لُىيخُرأُوركالقوؿُأبفُىذاُالتأكيلُىوُا١تقصودُابْليةُابطلُلؤلدلةُا١تتقدمةُكألم

السلفُفلمُيكنُهللاُليخاطبهمُٔتاُالُُ:ُأفُالتأكيلُهبذاُا١تعٌتُدلُيكنُمعركفناُعنداألمرُاألكؿ
ُمعناهُعندُالسلفُفالبٌينة. ُيعلموفُمعناهُ،ُكمنُزعمُأنوُمعلـو

ُكافُالتأكيلُهبذاُا١تعٌت١ُتاُفسرُالسلفُنصوصُالصفاتُكماُتقدـُنقلُاألمرُالثاين :ُأنوُلو
ُذلكُعنهمُك١تاُبٌينواُا١تقصودُابلتشابوُفيها.

مُلكمُكالُنسلًٌُُ–ذاُالتأكيلُمعركؼُمعناهُعندُالسلفُ:ُأنوُعلىُالفرضُأبفُىاألمرُالثالث
ُفماُالدليلُالداؿُعلىُكجوبُصرؼُنصوصُالصفاتُعنُكجهها؟ُ– بذلك

إفُقلتُىذهُاْليةُدليلُقلناُلكُ:ُأنتُاْلفُتستدؿُٔتحلُالنزاع٨ُتن٥ُتتلفوفُفُمعٌتُاْليةُ
ُاثنيناُليسُفُاْليةُبيافُأفُن ُصوصُالصفاتُمنُا١تتشابو.فتستدؿُعليناُبفهمك٢ُتاُىذاُأكالن

فإفُاستدللتمُبنصوصُنفيُا١تثيلُعنُهللاُسبحانوُكتعاذل:ُاستدللناُعليكمُبفهمُالسلف٢ُتاُ
كبيافُأفُا١تقصودُإثباتُيليقُابهللُسبحانوُكتعاذلُعلىُماُتقدـُذكرهُفُا١تسألةُاألكذلُكبيافُ

. ُأفُقولناُىذاُليسُ٘تثيبلن

ىذهُاْليةُهبذاُا١تعٌتُتكيلُابطلُفعليوُالُيكوفُمرادُُفعليوُيكوفُفهمكمُللتأكيلُالواردُف
ُالشرعُصرؼُاللفظُعنُظاىره.
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التأكيلُ:ُٔتعٌتُالتفسَتُ،ُتفسَتُالكبلـُسواءُكافقُظاىرهُأـُدلُيوافقوُكىذاُالتفسَتُ -ِ
ىوُاصطبلحُكثَتُمنُا١تفسرينُكعلىُرأسهمُإماـُا١تفسرينُابنُجريرُالطربمُ

ُكذاُككذاُفتجدىمُيقوؿُعندُكلُآيةُ:ُتُك ُفُالشرعُكمنُذلكيلها ُ:كىوُمعٌتُمعلـو
 ماُثبتُعنُابنُعباسُرضيُهللاُعنهماُأفُالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُدعاُلوُفقاؿ:

فُالدًٌيًن،ُكعىلًٌٍموُالتَّأكيلى( ُ.ُٕٓ)اللَّهمَُّفػىقًٌٍهوُي

ُفاستجابُهللاُدعاءُنبيوُكصارُابنُعباسُإمامناُفُالتفسَتُيرجعُإليو.

ُيوضحُذلك:كأيضناُ

،ُفخرىجىُإليهمًُمنُ ،ُفأخرىجواُإليناُصىفِّاُعىظيمناًُمنُالرُّكـً قوؿُأسلمُرٛتوُهللا:ُ)كينَّأُتىدينًةُالرُّكـً
بنيُعيبىيدو،ُ بنيُعاًمرو،ُكعلىُاٞتىماعًةُفىضالةُي ُعيقبوُي ،ُكعلىُأىًلًُمصرى ًُمثليهمُأكُأكثػىري يسًلمُتى

ا١ت

يسًلمُتىُعلىُصُى
ُفحىمىلىُرجيلهًُمنُا١ت ُكقالوا:ُسيٍبحافى ،ُحىتُدخىلىُعليهم،ُفصاحىُالناسي ُالرُّكـً فًٌ

ُ، ُاألنصارمُُّهنع هللا يضرُفقاؿ:ُيُأيُّهاُالناسي ـىُأبوُأيُّوبى ٍيوُإذلُالتَّهليكًة.ُفقا إنَّكمُهللًا،ُييلقيُبيىدى

ُاأللتػيؤىكًٌلوفىُىذهُاْليةىُىذاُالتَّأكيلُى فيناُمىعشىرى اُنزىلىٍتُىذهُاْليةُي اإلسبلـىُ؛ُكإ٪تَّ ُهللاُي نصاًر،١ُتَّاُأعىزَّ
عليوُكسلَّمى:ُإفَُّأموالىناُقدُ ًُسرِّاُدكفىُرسوًؿُهللًاُصلَّىُهللاُي ُانًصركه،ُفقاؿُبعضيناُلبعضو ثػيرى ككى

ُانًصركه،ُفلوُأقىٍمناُفُأموالًناُفأصلىٍحناُماُضاعىُمنها.ُ ثػيرى ُاإلسبلـى،ُككى قدُأعىزَّ ضاعىٍت،ُكإفَُّهللاُى

ُهللاُي ًبيًلُاَّللًَُّفأنزىؿى عليوُكسلَّمىُيػىريدُُّعليناُماُقػيٍلنا:ُ)كىأىٍنًفقيواًُفُسى ُكتىعاذلُعلىُنىبيًٌوُصلَّىُهللاُي تىبارىؾى
اإلقامةىُعلىُاألمواًؿُكإصبلحىها،ُكتػىرٍكىناُ ُالتػٍَّهليكىًة(ُفكانىًتُالتَّهليكةُي ُتػيٍلقيواُأبًىٍيًديكيٍمًُإذلى كىالى

) الغىزكى
ُٕٔ.ُ

                                                             
ٔ1٘

وغٌرهم وإسناده صحٌح )صححه البوصٌري فً إتحاف الخٌرة المهرة  1ٓ٘٘وابن حبان  1٘ٓ٘والبزار  ٕٖٓٔرواه أحمد  

أحمد شاكر فً تحمٌمه مسند أحمد وشعٌب األرناإوط فً تخرٌجه صحٌح ابن حبان , ولال المحدث ممبل الوادعً : )إسناده   8ٕ٘/1
 (.ٕ٘ٗ على شرط مسلم( صحٌح دالئل النبوة

ٔ1ٙ
واللفظ للترمذي وإسناده صحٌح صححه األلبانً فً صحٌح  51ٕٕوالترمذي  5ٕٓٔٔوالنسائً فً الكبرى  ٕٕٔ٘رواه أبو داود  

 سنن الترمذي بنفس رلم الحدٌث عند الترمذي.



 

 
8ٔ 

ةُفهمناُخاطئناُقاؿُأخطأمتُتفسَتىاُهبذاُا١تعٌتُمثُبُتُتكيلهاُبتفسَتُفلماُفهمُالناسُاْلي
ُمعناىا.

ُالتأكيلُ:ُٔتعٌتُاٟتقيقةُاليتُيؤكؿُالكبلـُإليهاُ.ُُ -ّ
 كىذاُمعٌتُكاردُعندُالسلفُأيضناُكىوُمستعملُهبذاُا١تعٌتُفُالقرآفُفُمواضعُعدةُمنها:

ُتىًٍكيلُىقولوُتعاذلُ:ُ) ُالًَّذينىُنىسيوهيًُمنُقػىٍبليُقىٍدُجىاءىٍتُىىٍلُيىنظيريكفىًُإالَّ يػىقيوؿي ُۚيػىٍوـىَُيىٍيتُتىًٍكيليوُي وُي
ُ(ُكىذاُالتأكيلُالُيعلموُإالُهللا.ريسيليُرىبًٌنىاُاًبٟتٍىقًٌُ

قاؿُشيخُاإلسبلـُابنُتيمية:ُ)كتكيلُالصفاتُىوُاٟتقيقةُاليتُانفردُهللاُبعلمهاُكىوُالكيفُ
ُكالكيف٣ُتهوؿ(ُفاالستواءُاجملهوؿُالذمُقاؿُفيوُالسلفُُ كمالكُكغَته:ُ)االستواءُمعلـو

ُ،ُيعلمُمعناهُكييفٌسرُكيًتجمُبلغةُأخرلُكىوُمنُالتأكيلُالذمُيعلموُالراسخوفُفُ معلـو
ُكيفيةُذلكُاالستواءُفهوُالتأكيلُالذمُالُيعلموُإالُهللا( ُ.ُٕٕالعلمُكأما

ةُالُ٭تتملُإالُىذينُا١تعنيُتُفإليكُفبعدُبيافُأنواعُالتأكيلُيتبُتُلكُأفُتفسَتُالسلفُلآليُ
 اختبلفهمُفُاْلية:

ُ:ُالقائلوفُابلوقفُفُاْليةُالكرٯتةُعندُلفظُاٞتبللةُفتكوفُالواكُفُقولوُتعاذلُ:)القوؿُاألكؿ
ُ(ُاستئنافيةُفتكوفُمبتدأُكخربنا.كىالرَّاًسخيوفىًُفُاٍلًعٍلمًُ

ُلُىذاُا١تشتبوُكحدهُهلالج لجُ.كمعٌتُىذاُالقوؿُ:ُأفُهللاُسبحانوُىوُالذمُيعلمُتكي

ُذىبُإذلُالقوؿُابلوقف:ُٚتهورُالصحابةُكالتابعُت:

ُفمنُالصحابةُ:ُابنُمسعودُكابنُعمرُكابنُعباسُكعائشةُكأٌّبُبنُكعبُمهنع هللا يضرُأٚتعُت.

                                                             
ٔ11

 وما بعدها وهو الذي بٌن معانً التؤوٌل الثبلثة هذه . 5ٕٓالحموٌة ص  
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كمنُالتابعُتُ:ُعركةُبنُالزبَتُكعمرُبنُعبدالعزيزُكأّبُالشعثاءُكأّبُهنيكُرٛتهمُهللاُ
ُ.ُٖٕأٚتعُت

(ُكالوقفُعليهاُفتكوفُالواكُفُكىالرَّاًسخيوفىًُفُاٍلًعٍلمًُ:ُالقائلوفُابلوصلُمعُ)القوؿُالثاينُ
 (ُمعطوفةُعلىُلفظُاٞتبللة.كىالرَّاًسخيوفىًُفُاٍلًعٍلمًُ(ُعاطفةُكٚتلةُ:ُ)كىالرَّاًسخيوفُى)

الراسخوفُفُكيكوفُمعٌتُاْلية:ُأنوُالُيعلمُأحدُبتفسَتُا١تتشابوُإالُهللاُسبحانوُكتعاذلُُك
ُالعلمُمنُخلقو.

كالقائلوفُابلوصلُٚتاعةُمنهم:ُابنُعباسُرضيُهللاُعنهماُفُأحدُقوليوُك٣تاىدُتلميذهُكدمحمُ
ُ.ُٕٗبنُجعفرُبنُالزبَتُكالقاسمُبنُدمحمُرٛتهمُهللاُأٚتعُت

كابنُتيميةُ)تُُُُٖىػ(ٕٔٔكالنوكمُ)تَُُُٖىػ(ِٕٔكاختارهُمنُالعلماء:ُابنُقتيبةُ)تُ
ُرٛتهمُهللاُأٚتعُت.ُُِٖىػ(ُِٖٕ

كأدلتهم٢ُتذاُالقوؿُتقدمتُكحديثُ:ُ)إفُاٟتبلؿُبُتُكإفُاٟتراـُبُتُكبينهماُأمورُ
ُمشتبهاتُالُيعلمهنُكثَتُمنُالناس(ُكدلُيقلُكلُالناسُ.

ُ~ُكفُاٟتقيقةُالُتعارضُبُتُالقولُت:

ائقُىذهُفإفُأصحابُالقوؿُاألكؿُقصدكاُاب١تتشابوُالذمُالُيعلمُتكيلوُإالُهللاُىوُحق
ُالقيامةُككقتُالساعةُك٨توُذلك. ُكصفاتُهللاُكحقائقُيـو ُاألمورُالغيبيةُككيفياهتاُكىيئتها

ُكابنُمسعودُكعائشةُكابنُعباسُ كالدليلُعلىُذلكُماُتقدـُمنُفهمُأصحابُالقوؿُنفسو
ُمهنع هللا يضرُمنُفهمهمُلصفاتُهللاُمعٌتُكقدُتقدـُذلكُفارجع١ُتوضعو.

                                                             
ٔ18

 .5ٕٓ/ٕوالماضً أبو ٌعلى فً العدة  8ٕٔ/٘صحابة والتابعٌن ابن جرٌر الطبري فً جامع البٌان ذكر المائلٌن بهذا المول من ال 
ٔ15

 .ٕٔ/ٕوتفسٌر ابن كثٌر  8ٕٓ/ٔومعالم التنزٌل للبغوي  ٕٕٓ/٘جامع البٌان للطبري  
ٔ8ٓ

 .ٔٓٔ-58تؤوٌل مشكل المرآن له ص 
ٔ8ٔ

 .8ٕٔ/ٙٔشرحه صحٌح مسلم  
ٔ8ٕ

 .ٓٓٗ/1ٔمجموع الفتاوى  
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ُكافُأصحابُىذاُالق وؿُأرادكاُابْليةُأنوُالُيعلمُمعاينُىذهُاألمورُفُأصلُاللغة١ُتاُفلو
ُفسركىاُىمُأنفسهم.

كىذاُاألمرُالذمُىوُعلمُهللاُكحدهُْتقائقُككيفياتُىذهُاألمورُالغيبيةُمتفقُعليوُبُتُ
ُأصحابُالقولُت.

كأماُالقوؿُالثاينُفبلُيتعارضُمعُاألكؿ:ُفإفُأصحابُالقولُتُكبل٫تاُيعلموفُأفُمنُ
ُنصوصُماُيكوفُمشتبهناُعلىُبعضُالناسُكاضحناُعندُالعامةُ.ال

منُذلكُاْليتُاليتُاستدؿُهباُا٠توارجُعلىُحرمةُٖتكيمُالرجاؿُفإهناُاشتبهتُعليهمُ
اُهباُكليستُ

ن
ُكافُعا١ت كفهمواُمنهاُغَتُاٟتقُبينماُابنُعباسُرضيُهللاُعنهما١ُتاُانظرىم

ُكثَتُمن ُهمُألنوُتبُت٢ُتمُأهنمُدلُيفهموىاُالفهمُالسليم.مشتبهةُعليوُفرجعُبعدُمناظرتو٢ُتم
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فُكبلمكُالسابقُقلتُأبفُمنُٛتلواُنصوصُالصفاتُعلىُظاىرىاُ:ُانثانثح انمسأنح 

ُأخطأكاُفُٛتلهم٢ُتاُعلىُظاىرىاُكالردُعلىُىذهُالشبهةُسهلُجدنا:
ابطلُكتلكُذلكُأنوُتقدـُذكرُعدةُأدلةُعلىُأفُالقوؿُأبفُنصوصُالصفاتُمنُا١تتشابوُ

 .ُّٖاألدلةُنفسهاُنردُهباُعلىُىذهُالشبهة

: ُلكنُالُأبسُأفُنفصلُىناُقليبلن

:ُماُمعٌتُالظاىرُ: ُأكالن

ُ.ُُْٖالظاىرُلغة:ُماُيدؿُعلىُالربكزُكالتبُتُكالغلبةُكالعلو

حنا:ُلوُعدةُتعريفات: ُكاصطبلن

ُ.ُٖٓه(فقدُعٌرفوُبعضُاألصوليُتُبػػ:ُ)ماُدؿُبنفسوُعلىُمعٌتُراجحُمعُاحتماؿُغَُت -
 .ُٖٔكعرؼُبعضهمُبػػ:ُ)كلُماُيسبقُإذلُالعقلُالسليم١ُتنُيفهمُتلكُاللغة( -

 مثُاعلمُأنوُيكوفُالظهورُأبحدُأمرين:

ُ:ُأبصلُالوضعُ.األمرُاألكؿ

ُلكلُمنُيتكلمُالعربيةُفإفُمعناهُابلعربيةُىوُظاىره. ُيعٍتُأفُظاىرُىذاُاللفظُمعلـو

ُُٕٖ:ُظهورهُعلمُابلسياؽ.األمرُالثاين

عليوُبسياقهاُكىذاُنشاىدهُبينناُُُٖٖيسمعُالكبلـُيفهمُمنوُظاىرُالكلماتُالغريبةيعٍتُمنُ
ُإذاُتكلمُأحدىمُبلهجتوُكاستعملُكلمةُليستُفُ فتجدُأفُكلُمناُعنده٢ُتجةُلكنُأحياانن

ُقاموسكُقدُتعرفهاُابستخدامو٢ُتا.
                                                             

ٔ8ٖ
 لة الثانٌة.راجع المسؤ 
ٔ8ٗ

 .81ٖوالمصباح المنٌر ص  8ٕٔ-1ٖٕ/8معجم مماٌٌس اللغة البن فارس مادة: )ظهر( ولسان العرب  
ٔ8٘

 واألصول من علم األصول البن عثٌمٌن. ٖٗٔوالتعرٌفات للجرجانً  ٕٗٔالحدود فً األصول ص  
ٔ8ٙ

 .8ٕٔواإلٌضاح فً أصول الدٌن البن الزاغونً الحنبلً ص ٖٔوالرسالة المدنٌة البن تٌمٌة ص  ٘ٗذم التؤوٌل البن لدامة ص  
ٔ81

 .1ٖ٘-ٙٙ٘/ٕو انظر: التسعٌنٌة  ٖٔالرسالة المدنٌة ص  
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ةُاإلٚتاؿُفُاثنينا:ُاعلمُأنوُصارُفيماُبعدُعهدُالصحابةُكانتشرُبعدُعهدُالقركفُا١تفضل
ُلفظةُ)الظاىر(ُكبيافُكجوُاإلٚتاؿُكالتارل:

ُكافُمنُىذاُالقبيلُمنُكبلمهمُفإنوُ إذاُقاؿُا١تتأخركفُظاىرُالنصوصُمرادُأكُغَتُمرادُكما
ُ٭تتملُمعنيُت:

كىذاُىوُالذمُفهموهُمنُنصوصُُ–:ُأفُيريدكاُابلظاىرُماُيقتضيُالتشبيوُا١تعٌتُاألكؿ
وُهللآُتلقوُأكُٓتصائصهمُكىذاُغَتُمرادُببلُأدىنُشكُبلُيعٍتُماُيفيدُتشبيُ-الصفاتُ

ُكماُتقدـُذكرهُفُعقيدةُأىلُالسنةُكاٞتماعةُلكن٤ُتلُالنزاعُ الواجبُعدـُتشبيوُهللآُتلقو
ُ.ُٖٗىلُىذهُالنصوصُتفيدُالتشبيو؟ُاٞتوابُقدُتقدـُفُا١تسألةُاألكذل

ُكلُعرّبُمنُما١تعٌتُالثاين عٌتُىذهُاللفظةُدكفُاعتقادُأهناُ:ُأفُيريدكاُابلظاىرُماُيعلمو
ُ.َُٗتشبوُماُعندُا١تخلوقُت

ُقاؿُشيخُاإلسبلـُابنُتيميةُرٛتوُهللا:ُ

ُ)إذاُقاؿُالقائل:ُظاىرُالنصوصُمراد،ُأكُظاىرىاُليسُٔتراد.

فيوُإٚتاؿُكاشًتاؾ،ُفإفُكافُالقائلُيعتقدُأفُظاىرىاُالتمثيلُ«ُالظاىر»فإنوُيقاؿ:ُلفظُ
ُمنُخصائصهم،ُفبلُريبُأفُىذاُغَتُمراد.ُبصفاتُا١تخلوقُت،ُأكُماُىو

،ُكالُيرتضوفُأفُيكوفُظاىرُالقرآفُُُٗكلكنُالسلفُكاألئمةُدلُيكونواُيسٌموفُىذاُظاىرا
أعلمُكأحكمُمنُأفُيكوفُكبلموُالذمُُ-سبحانوُكتعاذلُُ-كاٟتديثُكفرناُكابطبل،ُكهللاُ

ُكفرُكضبلؿ( ُ.ُِٗكصفُبوُنفسوُالُيظهرُمنوُإالُماُىو

                                                                                                                                                                              
ٔ88

فإن معناها معلوم بؤصل  إما غرٌبة فً معناها أو تحتاج إلى أن تجعل فً سٌاق كبلم حتى ٌظهر معناها مثل: فوق وأسفل وأعلى 
الوضع لكنها تحتاج إلى إضافتها إلى كبلم لكً ٌتضح مراد المائل بها: فؤسفل الطاولة لٌس كؤسفل المنزل وأعلى الدوالب لٌس كؤعلى 

 المنزل مثبًل وهكذا.
ٔ85

د علٌهم فً هذه المسؤلة هل نصوص الصفات تفٌد التشبٌه؟ راجع المسؤلة األولى فكل ما ورد فٌها من الرد على هذا المول هو ر 

 فإنكم ما لتم بنفً الظاهرإال ألجل فهمكم لها بؤنها تفٌد التشبٌه وال نسلم لكم ذلن كما لدمنا.
ٔ5ٓ

 وهذه مسؤلة المدر المشترن ولد تمدمت بتوضٌح كاف شاف. 
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ُوُهللا:قاؿُالذىيبُرٛت

ًٝتيٍُ :ًُإنَّوُي ًطل،ُفىاٟتىٌقُأىٍفُيػىقيٍوؿى ُاليػىٍوـُظىاًىرىٍيًن:ُأىحىدي٫تيىاُحٌق،ُكىالثَّاينُابى ُالظَّاًىري :ُقىٍدُصىارى عُ)قػيٍلتي
ـىُبًيىًدًه،ُكىكلَّمُميٍوسىىُ كىجهىوي،ُخلقُآدى ُكيٌلُشىٍيءُىىالكًُإالَُّ بىًصٍَت،ُميرًٍيدهُمتكٌلم،ُحىيُّّعىًلٍيم،

دالىلىةىُا٠ًتطىاًبُُُتىكليمان، ،ُفػىنيًمرُّهُعىلىىُمىاُجىاءى،ُكىنىفهىميًُمٍنوُي ًُإبٍػرىاًىٍيمىُخىًلٍيبلن،ُكىأىمثىاؿُذىًلكى كىاٗتَّىذى
. ُذىًلكى تىٍكيلهُٮتيىاًلفي :ُلىوُي نػىقيٍوؿي ،ُكىالُى ُكىمىاُيىليقًُبًوُتػىعىاذلى

ُالبىاًطل،ُكىالضَّبلىؿ:ُأىٍفُتىعتىًقدُى ُاْلخرُكىىيوى قيىاسُالغىاًئبُعىلىىُالشَّاىد،ُكى٘تيىثًٌلىُالبىارًئُُكىالظَّاًىري
ًمٍثل نىظَتىُلىوي،ُكىالُى ًضدَُّلىوي،ُكىالُى ُلىوي،ُكىالُى ًعٍدؿى اتو،ُفىبلُى ُكىذى ،ُبىٍلُصفىاتيوي ُهللاُعىٍنُذىًلكى ًُٓتلقو،ُتػىعىاذلى

ًفُصفىا ًفُذىاتو،ُكىالُى ُكىمثلوُشىٍيء،ُالُى شبيوىُلىوي،ُكىلىٍيسى ُيىٍستىًومًُفٍيًوُالفىًقٍيوُيلىوي،ُكىالُى اُأىمره تو،ُكىىىذى
أىٍعلىمي( هللاُي ُكى كىالعىاًميُّ

ُّٗ.ُ

ُ~ُكسببُىذاُاإلٚتاؿُأفُىؤالءُا١تتأخرينُدلُيفهمواُمنُالظاىرُإالُالتشبيوُكذلكُابطل.

ُىػ(:ُِّّقاؿُالشيخُٚتاؿُالدينُالقاٝتيُرٛتوُهللاُ)ت

ُكصفاتوُإالُماُىوُالبلئقُاب١تخلوؽ.ُمثُ)كذلكُأفُا١تعطلُتُدلُيفهمواُمنُأٝتاءُهللاُتعاذل
ُشرعواُفُنفيُتلكُا١تفهومات،ُفجمعواُبُتُالتمثيلُكالتعطيل.

ُ ُمنُأٝتائوُكصفاتوُتعاذل،ُاب١تفهـو فمثلواُأكالُكعطلواُآخرا.ُفهذاُتشبيوُك٘تثيلُمنهم،ُللمفهـو
اتُالبلئقةُبوُمنُأٝتاءُخلقوُكصفاهتم.ُفعطلواُماُيستحقوُسبحانوُكتعاذلُمنُاألٝتاءُكالصف

عٌزُكجٌل.ُٓتبلؼُسلفُاألمةُكأجبلءُاألئمة.ُفإهنمُيصفوفُهللاُسبحانوُكتعاذلُٔتاُكصفُبوُ
ُ.ُْٗنفسوُكٔتاُكصفُبوُنبٌيوُصٌلىُهللاُعليوُكسٌلم.ُمنُغَتُٖتريفُكالُتشبيو(

                                                                                                                                                                              
ٔ5ٔ

 كما تمدم نمل بعض ألوالهم فً ذلن. 
ٔ5ٕ

 .5ٙالتدمرٌة ص  
ٔ5ٖ

 .5ٗٗ/5ٔسٌر أعبلم النببلء  
ٔ5ٗ

 .ٖ٘٘/8تؤوٌل محاسن ال 



 

 
81 

ُكماُيلي:ُُُٓٗ~ُكالردُعليهم

الكفرُإذلُالسلفُمنُ:ُأنكمُّتعلكمُظاىرُىذهُالنصوصُتشبيوُهللآُتلقوُنسبتمُالوجوُاألكؿ
ُلدفُالصحابةُإذلُعهدُاتبعيُالتابعُتُألهنمُٛتلوىاُعلىُظاىرىا.

ُكماُقاؿُشيخُاإلسبلـُابنُتيميةُرٛتوُ فقدُأٚتعُالسلفُعلىُإجراءُالنصوصُعلىُظاىرىا
كغَت٫تاُقالوا:ُمذىبُُُٕٗكأبوُبكرُا٠تطيبُُٔٗهللا:ُ)كأماُالسلفيةُفعلىُماُحكاهُا٠تطاّب

فاتُكأحاديثُالصفاتُعلىُظاىرىاُمعُنفيُالكيفيةُكالتشبيوُالسلفُإجراءُآيتُالص
ُ.ُٖٗعنو(

:ُأنوُلوُفتحُىذاُالبابُأللزمكمُأىلُالضبلؿُمنُالطوائفُاألخرلُللنصوصُالوجوُالثاين
ُكأفُيريدكاُبلفظُاٟتجُفُنصوصُالكتابُكالسنةُماُليسُعلىُ ُكماُتقدـُبعضها ُابطلة معافو

ُكالقبورُك٨توُذلك.ظاىرهُبلُيريدكاُبوُاٟتجُإذلُالشيوخُ

ُيػىٍبًغيىاًفُ*ُمىرىجىُاٍلبىٍحرىٍيًنُيػىٍلتىًقيىاًفُكمنوُتكيلُالرافضةُظاىرُقولوُتعاذل:ُ) اُبػىٍرزىخهُالَّ نػىهيمى ُ*ُبػىيػٍ فىًبأىمًٌ
ًفُ ًءُرىبًٌكيمىاُتيكىذًٌابى ُكىاٍلمىٍرجىافُي*ُآالى اُاللٍُّؤليؤي هيمى (ُ:ُأبفُالبحرينُعليُكفاطمةُرضيُهللاُٮتىٍريجيًُمنػٍ

ُعنهماُكاللؤلؤُكا١ترجافُاللذينُخرجاُمنهما٫ُتاُاٟتسنُكاٟتسُت.

كقالواُأبفُظاىرىاُغَتُمرادُبلُا١ترادُمعٌتُآخرُفأنتمُهبذهُالطريقةُتفتحوفُالبابُلتحريفُ
أىلُالبدعُللنصوصُكرلُمعانيهاُكىذاُيبطلُاالحتجاجُابلنصوصُمنُأصلوُألنكُإذاُ

ُُٗٗكىكذاُفُدكامةُالُهناية٢ُتاُاحتججتُعليهمُبنصُقالوا:ُظاىرهُغَتُمراد

قاؿُابنُالقيمُرٛتوُهللاُمبينناُذلك:ُ)احملذكرُالرابعُتبلعبهمُابلنصوصُكانتهاؾُحرماهتاُفلوُ
رأيتهاُكىمُيلوكوهناُأبفواىهمُكقدُحلتُهباُا١تثبلتُكتبلعبتُهباُأمواجُالتأكيبلتُكتقاذفتُ

                                                             
ٔ5٘

 زٌادة على ما تمدم فً المسؤلة األولى. 
ٔ5ٙ

 .ٕٕٔ/1وانظر معالم السنن للخطابً  
ٔ51

 .٘ٙ-ٗٙجواب سإال بعض أهل دمشك عن الصفات للخطٌب البغدادي ص  
ٔ58

 .5٘٘/ٕالتسعٌنٌة  
ٔ55

 .ٕٙٔ-ٕ٘ٔانظر شرح العمٌدة الطحاوٌة البن أبً العز الحنفً ص  
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لُالتأكيلُفُسوؽُمنُيزيدُفبذؿُُهباُريحُاْلراءُكاحتوشتهاُرماحُاألىواءُكاندلُعليهاُأى
كلُكاحدُفُٙتنهاُمنُالتأكيبلتُماُيريدُفلوُشاىدهتاُبينهمُكقدُٗتطفتهاُأيدمُاالحتماالتُ

ُكانتُمطلقةُأبنواعُاإلشكاالتُكعزلتُعنُسلطنةُاليقُتُكجعلتُٖتتُ مثُقيدتُبعدما
ُ.ََِحكمُتكيلُاٞتاىلُت(

ُكافُالظاىرُمنهاُغَتُمرادُُالوجوُالثالث كماُادعيتمُٞتاءُبيافُا١ترادُمنهاُعنُالنيبُ:ُأنوُلو
ُإبٚتاعُالعلماءُ: ُملسو هيلع هللا ىلصُفإفُتخَتُالبيافُعنُكقتو٤ُتـر

ُ.َُِقاؿُاْلمدمُ:ُ)تخَتُالبيافُعنُكقتُاٟتاجةُكىوُغَتُجائزُابإلٚتاع(

ُتىًٍخَتيُاٍلبػىيىاًفُعىٍنُكىٍقًتُاٟتٍُى ٬ُتىيوزي الى ُأىنَّوُي ؼى ًُخبلى اجىًة(كقاؿُالغزارل:ُ)الى
َِِ.ُ

ُ ُاأٍليمًَّةًُفُاٍمًتنىاًعُتىًٍخًَتُاٍلبػىيىاًفُعىٍنُكىٍقًتُاٟتٍىاجىًةُإذلى ُبػىٍُتى ؼى ًُخبلى كقاؿُابنُالسمعاين:ُ)الى
ُ.َِّاٍلًفٍعًل(

ًُإلىٍيًهمٍُكدليلوُقولوُتعاذل:ُ) ُلًلنَّاًسُمىاُنػيٌزًؿى ى ُلًتػيبػىُتًٌ ُالذًٌٍكرى ُبػىلًٌٍغُأىيػُّهىاُ(ُُكقولو:ُ)كىأىنزىٍلنىاُإًلىٍيكى الرَّسيوؿي

ُرًسىالىتىوُي اُبػىلٍَّغتى ُتػىٍفعىٍلُفىمى ُُۖكىًإفُدلٍَّ ًُمنُرَّبًٌكى ًُإلىٍيكى ُ(.مىاُأينزًؿى

فبماُأنوُدلَُيًتُبيافُىذهُالنصوصُمعُاٟتاجةُإذلُبيافُا١ترادُمنهاُدؿُذلكُعلىُأفُظاىرىاُ
ألنوُملسو هيلع هللا ىلصُحاشاهُأفُيكتمُبياهناُألفُكتمافُُمرادُإذُلوُدلُيكنُمراداُلبُتُالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُا١ترادُمنها

بياهناُفيوُنفيُتبليغُالرسالةُكالزموُنفيُالعدالةُعنُالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُككصفوُاب٠تيانةُكىيُصفةُفسقُ
ُقولكم ُ.َِْىذاُالـز

ُقاؿُشيخُاإلسبلـُابنُتيميةُرٛتوُهللا:

                                                             
ٕٓٓ

 .51ٕ/ٔالصواعك المرسلة  
ٕٓٔ

 .85ٔ/ٔاإلحكام  
ٕٕٓ

 .8ٖٗ/ٔالمستصفى  
ٕٖٓ

 .ٔٓٗ/ٗالبحر المحٌط  
ٕٓٗ

 .18ٖ-1ٖ٘/ٕوبٌن ذلن بٌانًا شافًٌا العبلمة دمحم األمٌن الشنمٌطً رحمه هللا فً أضواء البٌان  
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:ُأنوُدلُيبُتُاٟتق،ُكالُأكضحو،ُمعُأمرهُلناُأفُنعتقده،ُكحقيقةُقوؿُىؤالءُفُا١تخاطبُلنا)
كأفُماُخاطبناُبوُكأمرانُابتباعوُكالردُإليوُدلُيبُتُبوُاٟتقُكالُكشفو،ُبلُدؿُظاىرهُعلىُ

ُالكفرُكالباطل،ُكأرادُمناُأفُنفهمُمنوُشيئان،ُأكُأفُنفهمُمنوُماُالُدليلُعليوُفيو.

ُكلو٦ُتاُيعلمُابالضطرارُ ،ُكأنوُمنُجنسُأقواؿُأىلُالتحريفُُكرسولوُعنوتنزيوُهللاكىذا
ُ.َِٓكاإلٟتاد(

الوجوُالرابع:ُأفُالسلفُرٛتهمُهللاُزيدةُعلىُكوهنمُفهمواُمنُنصوصُالصفاتُظاىرىاُ
ُفإهنمُأيضناُنصواُعلىُٛتلهاُعلىُظاىرىاُفمماُكردُعنهمُفُذلك:

ُقاؿُاإلماـُأٛتدُرٛتوُهللاُفُكبلموُعلىُأحاديثُالرؤية: -
ـًُفيًوًُبدعىةُكىلىًكنُ)كاٟتٍىدًُ ُكىمىاُجىاءىُعىنُالنَّيبُصلىُهللاُعىلىٍيًوُكىسلمُكىاٍلكىبلى ُعلىُظىاىره يثُعندانى

ُنناظرًُفيًوُأحدا( ُكىمىاُجىاءىُعلىُظىاىرهُكىالى نؤمنًُبًو
َِٔ. 

كذكرتُعندهُأحاديثُصفةُالضحكُفأثبتهاُعلىُماُكردتُعليوُنقلُذلكُعنوُالقاضيُأبوُ
اؿ:ُ)فقدُنصُعلىُصحةُىذهُاألحاديثُكاألخذُبظاىرىاُكاإلنكارُعلىُيعلىُاٟتنبليُمثُق

منُفسرىاُ،ُكذلكُأنوُليسُفُٛتلوُعلىُظاىرهُماُ٭تيلُصفاتوُكالُٮترجهاُعماُ
ُ.َِٕتستحقو(

ُىػػ(:ُِٕٔقاؿُابنُقتيبةُرٛتوُهللاُ)تُ -
)الواجبُعليناُأفُننتهيُفُصفاتُهللاُإذلُحيثُانتهىُفُصفتوُأكُحيثُانتهىُرسولوُ

 .َِٖملسو هيلع هللا ىلصُكالُنزيلُاللفظُعماُتعرفوُالعربُكتضعوُعليوُك٪تسكُعماُسولُذلك(

                                                             
ٕٓ٘

 .ٕٕٓ-ٕٔٓ/ٔدرء تعارض العمل والنمل  
ٕٓٙ

 .ٕٗأصول السنة لئلمام أحمد بن حنبل ص  
ٕٓ1

 .8ٕٔ/ٔإبطال التؤوٌبلت  
ٕٓ8

 .ٗٗفً اللفظ ص  االختبلف 
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ىػ(:ُ)كالقرآفُعرّبُمبُتُتصرؼُمعانيوُإذلُأشهرُماَُِٖقاؿُالدارميُرٛتوُهللاُ)ت -
ُ.َِٗتعرفوُالعربُفُلغاهتاُكأعمًٌهاُعندىم(

 ىػ(:ِّٖعنُسهلُبنُعبدهللاُالتسًتمُ)ت -
 .َُِبياضُفماُأحدُترؾُالظاىرُإالُخرجُإذلُالزندقة()احتفظواُابلسوادُعلىُال

ُىػ(:ِٕٖاإلماـُابنُأّبُعاصمُالشيباينُرٛتوُهللا)تُ -
منُاألخبارُاليتُذكرانُأهناُُ-كتابُالسنةُالكبَتُالذمُفيوُاألبوابُُُ–)فجميعُماُفُكتابناُ

كترؾُُتوجبُالعلمُفنحنُنؤمنُهباُلصحتهاُكعدالةُانقليهاُك٬تبُالتسليم٢ُتاُعلىُظاىرىا
تكلفُالكبلـُفُكيفيتها...(ُكذكرُمنُتلكُالصفاتُالنزكؿُإذلُالسماءُالدنياُ

 .ُُِكاالستواء

ُىػ(:َّّقاؿُابنُسريجُالشافعيُرٛتوُهللاُ)ت -
)ك٧تمعُعلىُماُأٚتعواُعليوُك٪تسكُعماُأمسكواُعنوُكنسٌلمُا٠تربُلظاىرهُكاْليةُلظاىرُ

هميةُكا١تلحدةُكاجملسمةُكا١تشبهةُكالكراميةُتنزيلهاُكالُنقوؿُبتأكمُا١تعتزلةُكاألشعريةُكاٞت
 .ُِِكا١تكٌيفةُبلُنقبلهاُببلُتكيلُكنؤمنُهباُببلُ٘تثيل(

ُنقلت.ُتركتُأكثر٦ُتاُأكتفيُهبذاُخشيةُاإلطالةُكغَتهُعنُالسلفُكثَتُكما

ُ)ُاألحاديثُالضعيفةُكأحاديثُاْلحادُ(ُُُُُُُُُُُُُ

ُأنناُأىلُالسنةُأضفناُفُاببُالصفاتُأحاديثُآحاديةُفُبعضهاُمقاؿُعندُ كزعمتى
ُعلماءُاٟتديث.

                                                             
ٕٓ5

 .1٘ٔنمضه على المرٌسً ص  
ٕٔٓ

 .18ٖ/ٗرواه الهروي فً ذم الكبلم  
ٕٔٔ

 .51ٔالعلو للذهبً ص  
ٕٕٔ

 .1ٕٓونمله أًٌضا الذهبً عنه فً العلو ص  ٘٘جزء فٌه أجوبة فً أصول الدٌن البن سرٌج ص 
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فاٞتواب:ُأفُنقوؿُالُنسلمُلكُابدعائكُاحتجاجناُابألحاديثُاليتُفيهاُمقاؿُعندُعلماءُ
اٟتديثُفأثبتُابلبيناتُكاترؾُالدعاكلُإفُكنتُصادقناُأماُاحتجاجناُابْلحادُفسيأيتُ

ُ.-إفُشاءُهللاُُ–حكموُُالتفصيلُف

ُعنُأخبارُاْلحادُُ–مثُنقوؿُلكُأنتمُحىتُاألحاديثُالصحيحةُبلُكا١تتواترةُ ُ-فضبلن
ُكماُفُأحاديثُرؤيةُا١تؤمنُتُلرهبمُفإهناُنصوصُمتواترةُ أكلتموىاُكصرفتموىاُعنُظاىرىا

ُكمعُذلكُدلُتسلمواُهبا.ُِّ

ُفمنُاألكذلُبكبلمكُىذا؟!

كذبُعليناُمنُأننا٨ُتتجُابألحاديثُالضعيفةُاليتُفيهاُمقاؿُُُمث٦ُتاُيبُتُأفُىذاُاالدعاء
. ُعدـُكجودُمثاؿُصحيحُعليوُىذاُأكالن

اثنيناُ:ُماُنصُعليوُاألئمةُفُذكرُقواعدانُفُإثباتُالصفاتُهللُسبحانوُكتعاذلُيثبتُلكُ
ُكلُاٟترصُعلىُعدـُإثباتُصفةُهللُدلُيردُهباُدليلُصحيح. ُحرصهم

اُعنُإماـُمنُأئمتناُخشيةُاإلطالة:ُكأنقلُلكُفُذلكُنقبلنُ ُكاحدن

ىػػ(:ُ)الُنصفُمعبودانُإالُٔتاُكصفُبوُنفسوُإماُُُُّقاؿُاإلماـُابنُخزٯتةُرٛتوُهللاُ)تُ
ُإليوُال٨ُتتجُاب١تراسيلُ فُكتابُهللاُأكُعلىُلسافُنبيوُملسو هيلع هللا ىلصُبنقلُالعدؿُعنُالعدؿُموصوالن

ُ.ُِْضناُفُصفاتُمعبودانُابْلراءُكا١تقاييس(كالُابألخبارُالواىيةُكال٨ُتتجُأي

ُ

 

  
                                                             

ٕٖٔ
اري والعٌنً فً عمدة الماري وابن حزم فً نص على ذلن جمع من أهل العلم: كالكتانً فً نظم المتواتر وابن حجر فً فتح الب 

 الفصل وابن تٌمٌة فً درء تعارض العمل والنمل وغٌرهم.
ٕٔٗ

 .ٖٗٔ/ٔالتوحٌد  
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:ُمثُاستمرُفُادعائوُالذمُالُبينةُعليوُفقاؿ:ُأبنناُتوغلناُفُالبحثُفُُانمسأنح انراتؼح
ُنصوصُالصفاتُحىتُشبهناُهللاُا٠تالقُبعبيدهُا١تخلوقُت.

اُسيٍبحُىماُلناُإالُأفُنقوؿُ:ُ) اُبػيٍهتىافهُعىًظيمُهمَّاُيىكيوفيُلىنىاُأىفُنػَّتىكىلَّمىُهًبىىذى ذى ُىىى (ُكهللاُكابهللُانىكى
ُكذبُلوُقركفُكيفُك٨تنُنكفرُا١تشبهة؟!!ُفليثبتُنصناُ كاتهللُإفُدعولُأنناُشبهناُهللآُتلقو

اُعنُأىلُالسنةُأهنمُشبهواُهللآُتلقو. ُكاحدن

لىُيريدُأبفُإثباتناُالصفاتُهللُىوُتشبيوُلوُٓتلقوُفقدُتقدـُالردُعُ-كىوُالظنُُ-فإفُكافُ
ىذاُفُا١تسألةُاألكذلُ،ُك٦تاُذكرتوُىناؾُأفُالصحابةُرضوافُهللاُعليهمُكالسلفُالصاحلُكلهمُ

ُدعواكمُ. ُكماُىوُالـز ُكفارناُمشبهةنُ؟!! ُأثبتواُىذهُالصفاتُهللُٔتاُيليقُّتبللوُفهلُكانوا

علىُغرزىمُكسننهمُحذكُالقذةُابلقذةُككلُحرؼُٮتالفهمُفنحنُمنوُُ-كهللُاٟتمدُُ–ك٨تنُ
ُبراءُسابقاُكالحقاُ؟!

ُُ
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:ُأرلُأنكُالُتفتأُتدعيُدعاكلُعدٯتةُاألدلةُفانظرُإليوُىناُقاؿُأبنناُُانمسأنح انخامسح
)كرٔتاُدخلتُفُمؤلفاهتمُركايتُإسرائيليةُفوقعواُفيماُكقعُفيوُبنوُإسرائيلُ(ُكالُأدرمُكيفُ

 اٞتملةُ)رٔتا(.لكُأفُتوردُشيئاُىوُفُمنزلةُاالحتماؿُكالوىمُلذاُصدرتوُهبذهُ

ُكينتيٍمُصىاًدًقُتُىكاٞتوابُعنُذلكُ:ُقولوُتعاذل:ُ) ُ(.قيٍلُىىاتيواُبػيٍرىىانىكيٍمًُإف

كىناُلفتةُ:ُأرأيتُاليهودُالكفرةُالفجرةُقدُأقرىمُهللاُعلىُإثباتُصفةُلوُكردُعليهمُفُ
ُكصفهم٢ُتاُابلنقصُكماُقاؿُتعاذل:

ُكىقىالىًتُاٍليػىهيوديُيىديُاَّللًَُّمىٍغليولُى) ُكىٍيفى اهيُمىٍبسيوطىتىاًفُيينًفقي ةهُُۚغيلٍَّتُأىٍيًديًهٍمُكىليًعنيوأُتىاُقىاليواُُۘبىٍلُيىدى

(ُفأقرىمُهللاُعلىُإثباتُصفةُاليدينُلكنُبُتُأهنماُعلىُماُيليقُّتبللوُسبحانوُكتعاذلُيىشىاءُي
ُكيفُشاءُالُكماُقالتُاليهود. ُفاهللُينفقُهبما

 

  



 

 
5ٗ 

.ُر(ُ:ُ)ُفأثبتواُلوُالطلوعُكالنزكؿُكالتنقلُمنُمكافُإذلُمكافُ:ُقاؿُ)ـُُانمسأنح انسادسح
اُكقدمناُكساقناُ(. ُكيدن  كاٟتلوؿُكاٞتلوسُكأثبتواُلوُعينناُكرجبلن

ُقلت:ُخلطتُبُتُحقُكابطلُ:

فأماُمسألةُالطلوعُكاٞتلوسُكالتنقلُمنُمكافُإذلُمكافُفهذهُفيهاُتفصيلُأيرجئوُإذلُموضعُ
ُآخر.

ُ(ُفليسُعلىُإطبلؽُىذاُالذمُأطلقتوُبلُعينناُكأماُإثباتناُهللُ)ُع اُكقدمناُكساقناُكنزكالن ينناُكيدن
اُتليقُبوُسبحانوُكقدمناُتليقُبوُسبحانوُكساقناُتليقُبوُسبحانو.ُ ُتليقُبوُسبحانوُكيدن

ُكتابُهللاُكالُسنةُنبيوُملسو هيلع هللا ىلصُفهلُأنمثُابتباعناُىذينُا١تصدرين؟ُبلُاإلمثُكهللا ُفُكمإُتاكزان
٥تالفتهماُأفننفيُشيئناُأثبتوُهللاُفُكتابوُكىوُسبحانوُأعلمُبنفسوُأكأثبتوُرسولوُملسو هيلع هللا ىلصُكىوُأعلمُ

ُكبلُكهللاُبلُنضلُكنؤزر. ُا٠تلقُبربوُكنفلحُكنؤجر؟!!ُ

كبينتُلكُسابقناُأفُإثباتُصفاتُهللاُعلىُماُيليقُبوُالُيقتضيُتشبيهناُأقو٢تأُتلءُفُ
ُكررىاُكقدُتقدـُبيافُذلكُفراجعهاُحىتُتفهمو.كأعيدىاُكأ

فأماُاألدلةُالدالةُعلىُإثباتُىذهُالصفاتُاليتُذكرهتاُفهاُىيُبٌينةُكاضحةُأمامكُىداؾُ
ُهللاُكردؾُللصواب:

ُفأماُإثباتُالعُتُهللُتبارؾُكتعاذلُفمنُالنصوصُالدالةُعليو:

ُأبًىٍعييًننىاقاؿُتعاذل:ُ) - ُ(.كىاٍصنىًعُاٍلفيٍلكى
ُعىٍيًٍتُتعاذل:ُ)قاؿُ -  (.كىلًتيٍصنىعىُعىلىىى
ُأبًىٍعييًننىاقاؿُتعاذل:ُ) - ُفىًإنَّكى  (.كىاٍصربًٍُٟتيٍكًمُرىبًٌكى
- ُ ُأٍنذىرى ُإالَّ ًمنُنىيبٌو ُاَّللَُّي كعنُابنُعمرُرضيُهللاُعنهماُعنُالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُقاؿ:ُ)ماُبػىعىثى

ٍأنًًوُأيمَّتىوي،ُأٍنذىرىهيُنيوحهُكالنًَّبيُّوفىًُمنُبػُى ُعلىٍيكيمًُمنُشى ٍعًدًه،ُكإنَّوُٮتىٍريجيًُفيكيٍم،ُفىماُخىًفيى
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ُ، ُأبىٍعوىرى ،ُإفَُّرىبَّكيٍمُليسى ُعلىىُماُٮتىٍفىىُعلىٍيكيمُثىبلاثن ُٮتىٍفىىُعلىٍيكيم:ُأفَُّرىبَّكيٍمُليسى فليسى
ًعنػىبىةهُطاًفيىةه( نىوُي ُكىأفَُّعىيػٍ ، ُالييٍمٌتى ُعىٍُتً كإنَّوُأٍعوىري

ُِٓ. 
ُأىٍىًلهىاىريرةُهنع هللا يضرُأنوُقرأُ)عنُأّبُ - ى ًتًُإذلى َيىٍميريكيٍمُأىفُتػيؤىدُّكاُاأٍلىمىاانى (ُإذلُقولوُتعاذلًُإفَُّاَّللَُّى

يعناُبىًصَتنا:ُ) (ُقاؿ:ُرأيتُرسوؿُهللًاُملسو هيلع هللا ىلصُيضعُإهباموُعلىُأذنوُ،ُكاليتُتليهاُعلىُٝتًى
قاؿُابنُيونسُ:ُُُ،ُيقرؤىاُكيضعُإصبعيوعينوُ.ُقاؿُأبوُىريرةُ:ُرأيتُرسوؿُهللًاُملسو هيلع هللا ىلص

قاؿُا١تقرئُ:ُيعٍتُ)ُإفُهللاُٝتيعُبصَتُ(ُيعٍتُ:ُأفُهللُٝتعناُكبصرنا
ُِٔ.ُ

 ىػػ(:ُُُّقاؿُإماـُاألئمةُابنُخزٯتةُرٛتوُهللاُ)تُ

ُا٠تٍُى رًئًًوُمىاُثػىبَّتى ٠ًُتىالًًقًوُكىابى ُميٍؤًمنوُأىٍفُيػيٍثًبتى ُعىلىىُكيلًٌ ،ُ)فػىوىاًجبه ُاٍلعىٍُتً ُاٍلبىارًئيُلًنػىٍفًسًو،ًُمنى اًلقي
ًمُتػىٍنزًيًلًو،ُبًبػىيىا ًف٤ُتيٍكى ُمىاُقىٍدُثػىبػَّتىويُاَّللَُّي ُكىتػىعىاذلى ُميٍؤًمنوُمىٍنُيػىٍنًفيُعىًنُاَّللًَُّتػىبىارىؾى ري ُصىلَّىُكىغىيػٍ ًفُالنَّيبًٌ

ميبػىيًٌنناُعُى اَّللَُّي عىلىٍيًوُكىسىلَّمىُالًَّذمُجىعىلىوُي ُكىجىلَّ،ًُفُقػىٍولًًو:ُ)هللاُي ىٍُنوي،ُعىزَّ ُلًتػيبػىُتًٌ ُالذًٌٍكرى كىأىنٍػزىٍلنىاًُإلىٍيكى
ًُإلىٍيًهمٍُ ميوىاًفقناُلًبػىيىاًفُلًلنَّاًسُمىاُنػيٌزًؿى ُبػىيىانيوُي نػىٍُتً،ُفىكىافى عىلىٍيًوُكىسىلَّمىُأىفََُّّللًَُّعىيػٍ ُالنَّيبُُّصىلَّىُهللاُي ى (ُفػىبػىُتَّ

ًمُالتػٍَّنزًيًل، فػَّتػىٍُتً،ُمىٍقريكءهًُفُاٍلمىحىارًيًبُكىاٍلكىتىاتًيًب(٤ُتيٍكى ُالدَّ ُبػىٍُتى ُمىٍسطيوره الًَّذمُىيوى
ُِٕ.ُ

ُ ُالثػَّرىلُ،ُكىٖتىٍتى ُهًبًمىاُمىاُٖتىٍتى نىاًفُيػيٍبًصري :ُلًرىبًٌنىاُا٠تٍىاًلًقُعىيػٍ كقاؿُأيضناُرٛتوُهللا:ُ)٨ٍتنيُنػىقيوؿي
ُٮتيٍفىىُُاأٍلىٍرًضُالسَّاًبعىًةُالسٍُّفلىى،ُكىمىاًُفُ نػىهيمىاًُمٍنُصىًغَتوُكىكىًبَتو،ُالى السَّمىاكىاًتُاٍلعيلىى،ُكىمىاُبػىيػٍ

ُفػىٍوقػىهيٍم،ُكُى نػىهيٍمُكىالى ٦ُتَّاُبػىيػٍ ٍبًعُكىاأٍلىرىًضُتىُالسٍَّبًع،ُكىالى ُأىٍسفىلىُعىلىىُخىالًًقنىاُخىاًفيىةهًُفُالسَّمىاكىاًتُالسَّ الى
ُعىٍنُبىصىرًًهًُمنٍُ ُيىًغيبي اُيػىرىلُعىٍرشىوُيًُمنػٍهينَُّالى ُكىمى ُشىٍيءه،ُيػىرىلُمىاًُفُجىٍوًؼُاٍلًبحىاًرُكىٞتيىًجهىا ذىًلكى

ُكىانىٍت٢ُتىيٍمُعيييوفهُيػيٍبًصريكفىُهًبىاُفىًإنػَّهيٍمًُإ٪تَّىاُيػىرىٍكفىُمُى ًإٍف ـىُكى ُميٍستىووُعىلىٍيًوُكىبػىنيوُآدى ًُمٍنُالًَّذمُىيوى اُقػىريبى

ُكُى ًُحجىابى ُكىبػىٍُتىُأىٍبصىارًًىٍم،ُكىمىاُيػىبػٍعيديًُمنػٍهيٍم(أىٍبصىارًًىٍم،٦ُتَّاُالى ُاٍلمىرىًئيًٌ ُبػىٍُتى رى ًُستػٍ الى
ُِٖ. 

ُكقاؿُالشيخُالعبلمةُدمحمُبنُصاحلُالعثيمُتُرٛتوُهللاُ:ُ -

                                                             
ٕٔ٘

 .1ٗٓ1رواه البخاري  
ٕٔٙ

 (.1ٕٙٔو الصحٌح المسند للوادعً  1ٕ8ٗوإسناده صحٌح )صحٌح سنن أبً داود لؤللبانً  1ٕ8ٗرواه أبو داود  
ٕٔ1

 .51/ٔكتاب التوحٌد له  
ٕٔ8

 .ٖٔٔ/ٔدر السابك المص 
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)كأٚتعُأىلُالسنةُعلىُأفُالعينُتُاثنتافُكيؤيدهُقوؿُالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُفُالدجاؿ:ُ"إنوُأعورُكإفُ
 .ُِٗربكمُليسُأبعور"(

ُكأماُإثباتُصفةُاليدينُهللُتبارؾُكتعاذلُففيُأدلةُمنها:

ُبًيىدىمَُّقاؿُتعاذل:ُ) - ًُلمىاُخىلىٍقتي ُأىٍفُتىٍسجيدى ُمىاُمىنػىعىكى ًُإٍبًليسي ُيى ُ(.قىاؿى
ُكافُمعٌتُاليدينُكماُتزعموفُالقوةُكالقدرةُفهذاُابطلُألمورُكمنها:  كلو

ُكافُمعٌتُاليدينُ.ُأفُاْليةُالُتدؿُعلىُذلكُفإفُهللاُخصُآدـُعلىُإب ليسُٓتلقوُبيديوُكلو
القدرةُالحتجُإبليسُكقاؿ:ُكأنتُخلقتٍتُبيديكُ.ُألفُإبليسُإ٪تاُخلقُبقدرةُهللاُتبارؾُ

ُكتعاذل.

ُ.ُمثُأيضناُأنتمُفررمتُمنُتشبيوُهللآُتلقوُإذاُأثبتمُلوُيدينُفوقعتمُفُتشبيوُمنُجهتُتُأخرل:

جعلتمُيدُهللأُتعٌتُالقدرةُكللخلقُقدرةُفإفُقلتمُ:ُ:ُأنكمُشبهتمُهللآُتلقوُإذُاٞتهةُاألكذل
ُقدرتوُليستُكقدرهتمُقلناُلكمُ:ُكيدُهللاُليستُكأيدينا.

:ُماُتقدـُذكرهُمنُقوؿُابنُخزٯتةُفُا١تسألةُاألكذلُمنُأنكمُشبهتمُهللأُتاُخلقوُاٞتهةُالثانية
ُمنُخلقوُببلُيد.

ُبنصوصُإثباتُاليدينُكنصوصُفلوُأنكمُقلتمُمثلُقولناُلسلمتمُيدهُليستُكأيدين اُعمبلن
ُنفيُا١تثيلُعنُهللاُتبارؾُكتعاذل.

اهيُقاؿُتعاذلُ:ُ) - كىقىالىًتُاٍليػىهيوديُيىديُاَّللًَُّمىٍغليولىةهُغيلٍَّتُأىٍيًديًهٍمُكىليًعنيوأُتىاُقىاليواُبىٍلُيىدى
ُيىشىاء ُكىٍيفى ُ(.مىٍبسيوطىتىاًفُيػيٍنًفقي
 عليوُكصفهم٢ُتاُابلنقائص.فأقرىمُعلىُإثباهتمُلوُيدينُكأنكرُ

                                                             
ٕٔ5

 .ٕٔعمٌدة أهل السنة والجماعة ص  
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مثُأيضناُأنتمُقدُتؤلوفُصفةُاليدُابلقدرةُكالقوةُكىذاُالُيناسبُفإفُاْليةُالُيسمحُسياقهاُ
بذلكُأفللوُقدراتفُكقواتف؟!ُبلُلوُقدرةُمطلقةُليستُقدراتفُكماُلزمكمُكلوُالقوةُا١تطلقةُ

ُكليستُقواتفُكماُلزمكم.

ونوُفيقولوفُ:ُيُآدـ!ُأنتُأبوُالبشرُ؛ُخلقكُهللاُبيدهُ،ُفيأتعنُالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُقاؿ:ُ) -
ُ.َِِ(كنفخُفيكُمنُركحو

هيُ - النػَّهىاًرُكىيػىٍبسيطيُيىدى ُميًسيءُي هيُاًبللٍيًلُلًيػىتيوبى ُكىجىلَُّيػىٍبسيطيُيىدى عىزَّ كقاؿُملسو هيلع هللا ىلصُ:ُ)ًإفُهللاُى
اللٍيًلُحىىتُتىٍطليعىُالشَّمٍُ ُميًسيءُي ًُمٍنُمىٍغرهًًبىا(اًبلنهىاًرُلًيػىتيوبى سي

ُِِ. 
ُكىجىلَُّاٍلقىلىمي،ُكىأىخىذىهيُبًيىًميًنًوُكىًكٍلتىاُيُى - عىزَّ اَّللَُّي لىقىوُي ُشىٍيءوُخى ٍيًوُكقاؿُملسو هيلع هللا ىلصُ:ُ)ًإفَُّأىكَّؿى دى

ُته(  .ِِِٯتًى
ُفأماُإثباتُصفةُالقدـُهللُسبحانوُكتعاذلُفثابتُفُعدةُأدلةُمنها:

ُعنُأّبُىريرةُهنع هللا يضرُعنُالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُأنوُقاؿ:ُ -
)فأماُالنار؛ُفبلُ٘تتلئُحىتُيضعُهللاُتبارؾُكتعاذلُرجلوُ)كعندُمسلم:ُقدمو(،ُفتقوؿ:ُقطُقطُ

)...ِِّ. 

ُكعنُأّبُموسىُاألشعرمُهنع هللا يضرُقاؿ: -
ُكأطيًطُالرَّحًل( أطيطه ُموضعيُالقدىمًُتُكلىوُي )الكيرسيُّ

ِِْ. 

ُكأماُإثباتُصفةُالساؽُهللُسبحانوُكتعاذلُفثابتُفُدليلُت٫ُتا:

ُيىٍستىًطيعيوفُىقاؿُتعاذل:ُ) - ُالسُّجيوًدُفىبلى ُكىييٍدعىٍوفىًُإذلى ُعىنُسىاؽو ُ(.يػىٍوـىُييٍكشىفي

                                                             
ٕٕٓ

 . 5ٗٔومسلم  ٖٖٓٗرواه البخاري  
ٕٕٕٕٔٔ

 . 1٘5ٕرواه مسلم  
ٕٕٕ

 (: إسناده صحٌح.ٖٖٙٔبهذا السٌاق, لال األلبانً فً )السلسلة الصحٌحة( )  ٕٗ٘رواه اآلجري فً الشرٌعة برلم  
ٕٕٖ

 .8ٕٗٙومسلم  8٘ٓٗرواه البخاري  
ٕٕٗ

(, وأبو 58ٖ/ ٘(, والطبري فً تفسٌره )ٕٖٓ/ٔ(, وعبد هللا بن أحمد فً ))السنة(( )1ٙفً العرش )ص رواه ابن أبً شٌبة 

( 5ٕٙ/ٕ(, والبٌهمً فً ))األسماء والصفات(( )ٕٔ(, وابن منده فً ))الرد على الجهمٌة(( )ص1ٕٙ/ٕالشٌخ فً ))العظمة(( )
 (.1٘لبانً فً ))مختصر العلو(( )(, واأل1ٗ/8(. صحح إسناده ابن حجر فً ))فتح الباري(( )8٘5)
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:ُ)فيأتيهمُ-فُحديثُطويلُُ–كعنُأّبُسعيدُا٠تدرمُهنع هللا يضرُعنُالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُقاؿُ -
صورةُغَتُصورتوُاليتُرأكهُفيهاُأكؿُمرةُفيقوؿُأانُربكمُفيقولوفُأنتُربناُ،ُُاٞتبَّارُفُ

ىلُبينكمُكبينوُآيةُتعرفونوُ؟ُفيقولوفُالساؽُ،ُُفبلُيكلموُإالُاألنبياءُ.ُفيقولوفُ
ُكلُمؤمن(  .ِِٓفيكشفُعنُساقوُفيسجدُلو

 اتو:كأماُدليلُإثباتُصفةُالنزكؿُهللُتبارؾُكتعاذلُفهذاُأمرُتواترتُالنصوصُإبثب
قاؿُاإلماـُابنُالقيمُرٛتوُهللا:ُ)إفُنزكؿُالربُتبارؾُكتعاذلُإذلُالسماءُالدنياُقدُتواترتُ

األخبارُبوُعنُرسوؿُهللاُملسو هيلع هللا ىلصُركاهُعنو٨ُتوُٙتانيةُعشرُنفسناُمنُالصحابةُكىذاُيدؿُعلىُأنوُُ
ُكىوُي ُكابطبلن تكلمُهباُدائمناُكافُيبلغوُفُكلُموطنُك٣تمعُكيفُتكوفُحقيقتو٤ُتاالن

كيعيدىاُكيبديهاُمرةُبعدُمرةُكالُيقرفُابللفظُماُيدؿُعلى٣ُتازهُبوجوُماُبلَُييتُٔتاُيدؿُ
ُ.ِِٔعلىُإرادةُاٟتقيقةُ...(

ُعنُأّبُىريرةُهنع هللا يضرُعنُالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُقاؿ:ُ -
لىةوُإذلُالسَّمىاًءُا ُكيلَُّلىيػٍ ُكتػىعىاذلى ُرىبػُّنىاُتػىبىارىؾى :ُمىنُ)يػىٍنزًؿي ُيقوؿي ُاللٍَّيًلُاْلًخري ُيػىبػٍقىىُثػيليثي نٍػيىاًُحُتى لدُّ

ُلو( ُلوُمىنُيىٍسأىليًٍتُفىأيٍعًطيىوي،ُمىنُيىٍستػىٍغًفريينُفأٍغًفرى يىٍدعيوين،ُفأٍستىًجيبى
ِِٕ. 

فالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُأعلمُا٠تلقُبربوُيقوؿُأبفُهللاُينزؿُكأنتُتنفيُأليسُىذاُمنُاحملادةُكا١تعاندةُ
ُذينُهللاُكإيكمُمنُذلكُ؟!!.أعا

 

  

                                                             
ٕٕ٘

 .1ٖٗ5وفً كتاب التوحٌد  5ٔ5ٗفً كتاب التفسٌر  البخاري بصحٌحه رواه  
ٕٕٙ

 .ٖٙٙمختصر الصواعك المرسلة ص  
ٕٕ1

 (.1٘8( واللفظ له, ومسلم )٘ٗٔٔرواه البخاري ) 



 

 
55 

:ُذكرُأنناُنثبتُصفيتُالطلوعُكالتنقلُمنُمكافُإذلُمكافُكاٟتلوؿُهللُُانمسأنح انساتؼح
 تعاذل:

كىذهُالصفاتُالُأعلمُكركد٫تاُفُالكتابُكالُفُالسنةُكصفناُهللُتبارؾُكتعاذلُفعليوُالُ
قواعدُا١تتقررةُعندُأىلُالسنةُنصفُهللاُتبارؾُكتعاذلُهباُالُكماُادعيتُعليناُفإفُمنُال

ُكاٞتماعة:

ُأفُأٝتاءُهللاُكصفاتوُتوقيفيةُ.

كمعٌتُكوهناُتوقيفيةُ:ُأمُأنناُالُنثبتُهللُتبارؾُكتعاذلُشيئناُدلُيثبتوُلنفسوُسبحانوُكتعاذلُفُُ
ُكتابوُأكُسنةُرسولوُملسو هيلع هللا ىلص

ُكأدلةُىذهُالقاعدةُعديدةُمنها:ُ

ُقولوُتعاذل:ُ) - ُكىافىُكىالى ُكيلُُّأيكلىىًئكى ُكىاٍلفيؤىادى ًُبًوًُعٍلمهًُُۚإفَُّالسٍَّمعىُكىاٍلبىصىرى ُلىكى ُمىاُلىٍيسى تػىٍقفي
مىٍسئيوالنُ ُ(.عىٍنوُي

ًُبغىٍَتًُكقولوُتعاذلُ:ُ) - كىاٍلبػىٍغيى مٍثُى ُكىاإٍلً هىاُكىمىاُبىطىنى ًُمنػٍ ُمىاُظىهىرى ىُاٍلفىوىاًحشى قيٍلًُإ٪تَّىاُحىرَّـىُرىّبًٌ
ُكىأُى ُتػىٍعلىميوفُىاٟتٍىقًٌ ُكىأىفُتػىقيوليواُعىلىىُاَّللًَُّمىاُالى يػينػىٌزًٍؿًُبًوُسيٍلطىاانن  (.فُتيٍشرًكيواُاًبَّللًَُّمىاُدلىٍُ

ُعليوُ قاؿُالعبلمةُابنُعثيمُتُرٛتوُهللا:ُ)فإذاُكصفتُهللاُبصفةُدلُيصفُهباُنفسوُفقدُقيلتى
 .ِِٖماُدلُتعلمُكىذا٤ُتٌرـُبنصُالقرآف(

 ك٦تنُقررُىذهُالقاعدةُمنُالسلفُ:ُ

ُكماُكصفُبوُنفسوُقدُأٚتلُالصفةُ - اإلماـُأٛتدُرٛتوُهللاُإذُقاؿ:ُ)ُنعبدُهللاُبصفاتو
ُكماُكصفُنفسوُكالُ لنفسوُكالُنتعدلُالقرآفُكاٟتديثُفنقوؿُكماُقاؿُكنصفو

ُ.ِِٗنتعدلُذلكُ(
                                                             

ٕٕ8
 .1٘/ٔشرح العمٌدة الواسطٌة  
ٕٕ5

 وسنده صحٌح. ٕٖٙ/ٖرواه ابن بطة الحنبلً فً اإلبانة  



 

 
ٔٓٓ 

 حصرُالُبيافُ٘تثيل:قاؿُالدارميُرٛتوُهللاُتعاذلُمبينناُمصادرُاألٝتاءُكالصفاتُبيافُ -
 .َِّ)كنصفؤُتاُكصفُبوُنفسوُككصفوُبوُرسولوُملسو هيلع هللا ىلص(

ُكقاؿُإماـُاألئمةُابنُخزٯتةُرٛتوُهللاُتعاذل:ُ -
)الُنصفُمعبودانُإالُٔتاُكصفُبوُنفسوُإماُفُكتابُهللاُأكُعلىُلسافُنبيوُصلىُهللاُعليوُ

ُإليوُال٨ُتتجُاب ١تراسيلُكالُابألخبارُالواىيةُكال٨ُتتجُكسلمُبنقلُالعدؿُعنُالعدؿُموصوالن
 .ُِّأيضناُفُصفاتُمعبودانُابْلراءُكا١تقاييس(

ُىػػ(:ُِّٗقاؿُاإلماـُاٟتسنُبنُعليُالربهبارمُرٛتوُهللاُ)تُ -
)كاعلمُرٛتكُهللاُأفُالكبلـُفُالربُتعاذل٤ُتدثُكىوُبدعةُكضبللةُكالُيتكلمُابلربُإالُٔتاُ

لىٍيسىٌُُّبُرسولوُملسو هيلع هللا ىلصُألصحابوُكىوُجلَُّثناؤهُكاحدُ)ُكصفُبوُنفسوُعزُكجلُفُالقرآفُكما

ُالسًَّميعيُاٍلبىًصَتُي  .ِِّ((كىًمٍثًلًوُشىٍيءهُُۖكىىيوى

ىػ(ُرٛتوُهللاُحاكيناُاإلٚتاعُعلىُىذهُُْْْكقاؿُاإلماـُأبوُنصرُالسجزمُ)تُ -
ُالقاعدة:

 .ِّّ)كقدُاتفقتُاألئمةُعلىُأفُالصفاتُالُتؤخذُإالُتوقيفنا(

ختمُبتقريرُشيخُاإلسبلـُابنُتيميةُرٛتوُهللا٢ُتذهُالقاعدةُتقريرناُبليغنا:ُ)فقلت:ُأماُكأ -
االعتقادُ:ُفبلُيؤخذُعٍتُكالُعمنُىوُأكربُمٍتُبلُيؤخذُعنُهللاُكرسولوُصلىُهللاُ
ُكافُفُالقرآفُكجبُاعتقادهُككذلكُماُ عليوُكسلمُكماُأٚتعُعليوُسلفُاألمةُفما

ُ.ِّْمثلُصحيحُالبخارمُكمسلم(ثبتُفُاألحاديثُالصحيحةُ

                                                             
ٕٖٓ

 .ٕٔالرد على الجهمٌة ص  
ٕٖٔ

 .ٖٗٔ/ٔالتوحٌد  
ٕٖٕ

 .ٖٙشرح السنة له ص  
ٕٖٖ

 .18ٔالرد عل من أنكر الحرف والصوت ص  
ٕٖٗ

 .ٔٙٔ/ٖمجموع الفتاوى  
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فبهذاُتعلمُأفُىذهُالدعولُكذبُعلىُأىلُالسنةُأهنمُيثبتوفُهللُماُليسُصحيحناُكقدُتبُتُ
ُلكُطريقتناُفُإثباتُالصفاتُهللُسبحانو.

فإذاُتبُتُذلكُفاعلمُأبفُالصفاتُاليتُذكرهتاُ:ُصفاتُدلُيردُفُالكتابُكالسنةُكصفُهللاُ
اجململةُعندانُأىلُاٟتقُأىلُالسنةُكاٞتماعة٢ُتاُتعاملُُهباُكىيُصفات٣ُتملةُكالصفات

ُكأبينهاُاْلفُفُنقاط:

:ُتعريفها: ُأكالن

ُ.ِّٓىيُالكلماتُا١تتشاهبةُا١تشتملةُعلىُا١تعاينُاٟتقةُكالباطلة

ُكقدُبُتُابنُالقيمُرٛتوُهللاُتعريفهاُنظمناُفقاؿ:

ُكىيُاليتُاشتملتُعلىُأمرينُمن

ُِّٔحقُكأمرُكاضحُالبطبلفُ

ُأنواعُاأللفاظُاجململةُثبلثةُىي:~ُ

:٣ُتمل٤ُتدثُاللفظُكا١تعٌتُكاٞتوىرُكالعرضُكاٞتسمُكحلوؿُاألحداثُك٨توىاُالنوعُاألكؿ
ُمنُمصطلحاتُالفبلسفةُكا١تتكلمُت.

كاٟتكمُفيوُ:ُأفُهللاُسبحانوُكتعاذلُالُيوصفُبوُكالُيثبتُلوُذلكُكالُينفىُبلُينظرُفُ
ُثبتناُا١تعٌتُكرددانُاللفظ.مرادُالقائل٢ُتاُفإفُكافُحقناُأ

ُكقدُقاؿُشيخُاإلسبلـُابنُتيميةُرٛتوُهللاُمبينناُهنجُالسلفُفُىذاُالنوع:

                                                             
ٕٖ٘

 .ٖٙٔ/ٔوشفاء العلٌل البن المٌم  ٕٕٕ-ٕٕٔو 1ٙو1ٖ/ٔدرء التعارض البن تٌمٌة  
ٕٖٙ

 .ٕٖٕلصٌدته النونٌة ص  
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)كالسلفُكاألئمةُكأىلُاٟتديثُكالسنةُاحملضةُمنُٚتيعُالطوائفُالُيصفوفُهللاُإالُٔتاُ
ُكصفُبوُنفسو،ُأكُكصفوُبوُرسولو.

ُكافُمنُمعانيهاُموافقاُنكاأللفاظُاجململةُا١تبتدعةُالُيثبتوهناُكالُينفوهن اُإالُبتبيافُمعانيها،ُفما
لذلكُنفوه،ُفبلُيطلقوف:ُىوُجسمُكالُجوىر،ُكالُ ُكاف٥ُتالفاُن للكتابُكالسنةُأثبتوه،ُكما

ُكماُالُيطلقوفُإثباتُلفظُاٟتيزُكالُينفونو( ُ.ِّٕيقولوف:ُليسُّتسمُكالُجوىر،

ىذهُاأللفاظُقدُتكوفُموجودةُفُُ:ُألفاظ٣ُتملة٤ُتدثةُا١تعٌتُالُاللفظ:ُفإفالنوعُالثاينُ
الكتابُكالسنةُأكُفُاللغةُالعربيةُلكنُليستُهبذاُا١تعٌتُالذمُبوُٖتتملُاٟتقُكالباطل.ُُ

ُكلفظُ)التوحيد(ُك)التشبيو(ُك)ا١تثل(ُك)التوسل(ُك٨توىا.

ُقاؿُشيخُاإلسبلـُابنُتيميةُرٛتوُهللاُمبيننا٢ُتا:

)فإفُىؤالءُعربكاُعنُا١تعاينُاليتُأثبتهاُالقرآفُبعباراتُأخرلُليستُفُالقرآف،ُكرٔتاُجاءتُ
فُالقرآفُٔتعٍتُآخر،ُفليستُتلكُالعبارات٦ُتاُأثبتوُالقرآف،ُبلُقدُيكوفُمعناىاُا١تعركؼُفُ

ابطبلن،ُنفاهُالشرعُكالعقل،ُكىمُاصطلحواُبتلكُ لغةُالعربُاليتُنزؿُهباُالقرآفُمنتفياُن
العباراتُعليُمعافُغَتُمعانيهاُفُلغةُالعرب،ُفتبقىُإذاُأطلقواُنفيهاُدلُتدؿُفُلغةُالعربُ
عليُابطل،ُكلكنُتدؿُفُاصطبلحهمُا٠تاصُعلىُابطل،ُفمنُخاطبهمُبلغةُالعربُقالوا:ُ
إنوُدلُيفهمُمرادان،ُكمنُخاطبهمُابصطبلحهمُأخذكاُيظهركفُعنوُأنوُقاؿُماُٮتالفُالقرآف،ُ

ُكوفُتلكُاأللفاظ٣ُتملةُمشتبهةُ....ُككافُىذاُم ُ-مثُمثل٢ُتاُأبمثلةُمنهاُُ–نُجهة
التوحيدُكالواحدُفهمُيريدكفُبلفظُالتوحيدُكالواحدُفُاصطبلحهمُ:ُماُالُصفةُلوُكالُيعلمُ

ُ.ِّٖمنوُشيءُدكفُشيءُكالُيرل(
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ُشىٍيءُو ُكيلُُّمىٍنُأىرىادىُنػىٍفيى لًنػىٍفًسًوًُمٍنُُكغايتهمُهبذاُىوُماُبينوُكقاؿُعنو:ُ)قىٍدُصىارى اَّللَُّي ٦تَّاُأىثٍػبػىتىوُي

ُاٍلميرىادىُتػىٍنزًيوُي ُميرىادىهيُأىفَّ ُيػىٍعًرؼي ُهًبىاُعىٍنُمىٍقصيوًدًهُفػىيػىتػىوىىَّميُمىٍنُالى فىاًتُعىبػَّرى ُُاأٍلىٍٝتىاًءُكىالصًٌ الرَّبًٌ
ُأىحىدًٌيًَّتًوُكىصىمىًديًَّتًوُ ُإثٍػبىاتي ُاأٍلىٍلفىاًظُمىاُرىآهيُالًَّذمُكىرىدىًُبًوُاٍلقيٍرآفيُكىىيوى كىيىكيوفيُقىٍدُأىٍدخىلىًُفُتًٍلكى

عُى ُكىمىٍنُكىافػىقىوُي حناُاٍصطىلىحىُعىلىٍيًوُىيوى كىاٍصًطبلى ُاٍلًعبىارىًةُكىٍضعناُلىوُي بًًتٍلكى ُعىٍنوُي ُمىٍنًفيِّاُكىعىبػَّرى ُىيوى لىىُذىًلكى

ًُمٍنُليغىًةُاٍلعىرىًبُالَّيًتُنػىزُى ُذىًلكى ٬تىٍعىليُاٍلمىٍذىىًبُكىلىٍيسى ًُمٍنُليغىًةُأىحىدوًُمٍنُاأٍليمىًمُمثيَُّ ُهًبىاُاٍلقيٍرآفيُكىالى ؿى
ًُمٍنُاأٍلىٍٝتىاًءُاٍلمىٍوجيودىًةًُفُاٍلكًُ ُميسىمَّىُاأٍلىحىًدُكىالصَّمىًدُكىاٍلوىاًحًدُكى٨تىًٍوُذىًلكى ُىيوى ُاٍلمىٍعٌتى تىاًبُذىًلكى

ُالتػٍَّوًحيًد(كىالسُّنًَّةُكى٬تىٍعىليُمىاُنػىفىاهيًُمٍنُاٍلمىعىاينُ ًمٍنُ٘تىىاـً كىرىسيوليوُي ُالَّيًتُأىثٍػبػىتٌػهىاُاَّللَُّي
ِّٗ.ُ

ُ:ُألفاظ٣ُتملةُالقتصارُا١تستعمل٢ُتاُعلىُبعضُمعانيها:النوعُالثالثُ

ىناؾُألفاظُكردتُفُالشرعُأكُاللغة٢ُتاُعدةُمعاينُفيهماُككلُمعٌتُيعتربُصحيحناُفُ
يصبحُىوُاستعمالوُالوحيد٢ُتذاُاللفظُموضعوُلكنُالبعضُقدُيقتصرُعلىُمعٌتُكاحدُُك

فيحتملُاستعمالوُلوُاٟتقُكالباطلُمثاؿُذلكُلفظ:ُ)اإلرادةُكا١تشيئة(ُفإفُاٞتربيةُكالقدريةُإ٪تاُ
ُكلُكاحدُمنهماُأبحدُمعنييوُفاٞتربيةُإذاُقالواُ:ُا١تشيئةُفإ٪تاُيعنوفُمشيئةُالربُ استعملوا

يريدكفُاب١تشيئة:ُمشيئةُالعبدُالُمشيئةُالربُُسبحانوُألفُالعبدُعندىمُالُمشيئةُلوُكالقدرية
ُكبَتناُك٨توُذلك. ُألفُالربُعندىمُالُقدرةُلوُعلىُفعلُالعبدُتعاذلُهللاُعنُذلكُعلونا

ُككذلكُاإلرادةُفإذاُقيلُلكُ:ُىلُأرادُهللاُفعلُالعبدُللمعصية؟

ةُالشرعيةُكالقدريةُفاٞتربيةُيقولوفُ:ُنعمُكيريدكفُهباُاإلرادةُالكونيةُفقطُكالُيثبتوفُاإلراد
يقولوفُ:ُدلُيردُفعلهاُكيقصدكفُبنفيُاإلرادةُىناُاإلرادةُالشرعيةُكالُمعٌت٢ُتاُعندىمُإالُ

ُىذا.

ُكأىلُالسنةُيقولوفُابلتفصيل:
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ُكلذإُتدىاُٖتصلُمنُالعبادُكلوُدلُيردىا١ُتاُحصلُفُ ُكوانن فإفُا١تعاصيُأرادُهللاُكقوعها
ُملكوُشيءُدلُيرده.

ُعىلىٍيكيٍمُكىييرًيديُالًَّذينىُشرعناُفإفُهللاُفُشرعوُيريدُلناُا٢تدايةُ)كدلُيردُكقوعهاُ ييرًيديُأىفُيػىتيوبى كىاَّللَُّي
ُعىًظيمنا ًيليواُمىٍيبلن ُ(ُفهذهُاإلرادةُشرعية.يػىتًَّبعيوفىُالشَّهىوىاًتُأىفُ٘تى

ُاإلٚتاؿُمنُىذهُالفرؽُا١تبتدعة.ُكإ٪تاُاحتجناُإذلُىذاُالتفصيل١ُتاُحصلُىذا

ُكلُلفظ٣ُتمل٤ُتتملُللحقُكالباطلُلوُحالتاف:إذفُ ُا٠تبلصةُكالقاعدة:

ُفُالشرعُكاللغةُاستفصلناُمنُقائلوُفإفُكافُأرادُحقناُاٟتالةُاألكذل :ُإفُكافُلفظناُمستعمبلن
ُفُشرعناُُ–أثبتناُاللفظُكا١تعٌتُ ُأثبتناُاللفظُٔتعناهُُ-ألفُكبل٫تاُاثبتُتُأصبلن كإفُأرادُابطبلن

١ُتعٌتُالباطلُالذمُأراده.اٟتقُكرددانُا

ُاستفصلناُمنُقائلوُعنُمعناه:ُفإفُكافُأرادُحقناُأثبتناُاٟتالةُالثانية :ُإفُكافُلفظنا٤ُتداثن
ا١تعٌتُكتركناُاللفظُالُنثبتوُكالُننفيوُكإفُكافُأرادُالباطلُرددانُا١تعٌتُالباطلُكتركناُاللفظُالُ

ُ.َِْنثبتوُكالُننفيوُالحتمالوُمعٌتُحقناُكمعٌتُابطل

ُ~ُأدلتناُفُذلكُعديدةُمنها:

ُكىافىُقولوُتعاذل:ُ) - ُكيلُُّأيكلىىًئكى ُكىاٍلفيؤىادى ًُبًوًُعٍلمهًُُۚإفَُّالسٍَّمعىُكىاٍلبىصىرى ُلىكى ُمىاُلىٍيسى ُتػىٍقفي كىالى
مىٍسئيوالنُ ُ(ُ.عىٍنوُي

كجوُالداللة:ُأفُاْليةُدلتُعلىُأفُماُالُيعلمُنفيوُكالُإثباتوُكجبُالسكوتُعنوُلئبلُنقعُ
القوؿُعلىُهللاُببلُعلمُفإفُعلمناُمنوُمعٌتُحقناُأثبتناُا١تعٌتُلعلمناُأبنوُحقُفُالشرعُُف

 لكنُاللفظُنتوقفُفيوُلعدـُكركدهُفُالشرعُكالحتمالوُعدةُمعافُابطلةُكحقة.

                                                             
ٕٗٓ
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ٕٔ8. 



 

 
ٔٓ٘ 

ُاَّللَُّيكقولوُتعاذل:ُ) - ُ(.قيٍلُأىأىنتيٍمُأىٍعلىميُأىـً
الكتابُكالسنةُٔتاُدلُيذكرهُهللاُفيهاُكدلُُكجوُالداللة:ُأفُىذهُاْليةُفيهاُتديب١ُتنُٕتاكز

يوحوُإذلُنبيوُملسو هيلع هللا ىلصُفإفُهللاُماُترؾُذلكُإالُٟتكمةُفبل٬ُتوزُلناُأفُنثبتُفُالشرعُأكُنفيُ
ُشيئناُعنوُدلُيردُبوُفيوُنفيُكالُإثباتُألفُذلكُمنُالتعدمُعلىُهللاُهلالج لج.

:ُ)كمعلوـهُأنوُالُيصفُهللاُأعلمُابهللُمنُهللاُكالُقاؿُاإلماـُدمحمُاألمُتُالشنقيطيُرٛتوُهللا
ُاَّللَُّييصفُهللاُبعدُهللاُأعلمُبوُمنُرسولوُملسو هيلع هللا ىلصُ) ُ.ُِْ((قيٍلُأىأىنتيٍمُأىٍعلىميُأىـً

ُكىاٍٝتىعيواُُۗكىلًلٍُكقولوُتعاذل:ُ) - ُتػىقيوليواُرىاًعنىاُكىقيوليواُانظيٍرانى ُأىيػُّهىاُالًَّذينىُآمىنيواُالى ُيى كىاًفرًينى

ُأىلًيمُه ُ(.عىذىابه
كجوُالداللةُ:ُأفُهللاُهلالج لجُهنىُعنُإطبلؽُكلمةُ)راعنا(ُألهناُٖتتملُمعٌتُصحيحناُكآخرُسيئناُ

ُكانتُاليهودُتطلقهاُكتريدُهباُمعٌتُسيئناُكا١تؤمنوفُيطلقوهناُكيريدكفُهباُمعٌتُحسنناُ فقد
ُكانتُالُكلكن١ُتاُاحتملتُىذينُا١تعنيُتُالشرُكا٠تَتُقطعُهللا ُالسبيلُا١تؤديةُللشرُكلو

 تؤدمُإليوُدائمناُككذلكُفُىذاُالبابُينبغيُأفُنسلكُىذاُا١تسلكُ.

قاؿُالعبلمةُالسعدمُرٛتوُهللا:ُ)فيوُاألدبُكاستعماؿُاأللفاظُاليتُالُٖتتملُإالُاٟتسنُ
قُكعدـُالفحشُكترؾُاأللفاظُالقبيحةُأكُاليتُفيهاُنوعُتشويشُأكُاحتماؿُألمرُغَتُالئ

ُ.ِِْفأمرىمُبلفظةُالُٖتتملُإالُاٟتسن(

ُ~ُتطبيقُالسلفُللقاعدة:

ُأذكرُبعضُاألمثلةُمنُتطبيقُكتقريرُالسلفُرٛتهمُهللا٢ُتذهُالقاعدة:

قاؿُاإلماـُالشافعي:ُ)إذاُٝتعتُالرجلُيقوؿ:ُ)االسمُغَتُا١تسمى(ُأكُ)االسمُ -
ُ.ِّْا١تسمى(ُفاشهدُعليوُأنوُمنُأىلُالكبلـُكالُدينُلو(
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أٛتدُبنُحنبلُرٛتوُهللاُيقوؿ:ُ)مثُإفُاٞتهمُادعىُأمرناُآخر،ُكىوُمنُاحملاؿُاإلماـُ -
ُفقاؿ:ُ"أخربكانُعنُالقرآفُأىوُهللاُأكُغَتُهللا؟

فادعىُفُالقرآفُأمرناُيوىمُالناس.ُفإذاُسئلُاٞتاىلُعنُالقرآف:ُىوُهللاُأكُغَتُهللا؟ُفبلبدُلوُ
 منُأفُيقوؿُأبحدُالقولُت.

ُكفرت.ُكإفُقاؿ:ُىوُغَتُهللا.ُقاؿ:ُصدقت،ُفلمُالُُفإفُقاؿ:ُىوُهللا.ُقاؿ لوُاٞتهمي:
ُيكوفُغَتُهللا٥ُتلوقنا؟ُفيقعُفُنفسُاٞتاىلُمنُذلكُماُٯتيلُبوُإذلُقوؿُاٞتهمي.

كىذهُا١تسألةُمنُاٞتهميُمنُا١تغاليط،ُفاٞتوابُللجهميُإذاُسأؿُفقاؿ:ُأخربكانُعنُالقرآف:ُ
دلُيقلُفُالقرآف:ُإفُالقرآفُأان،ُكدلُُ-جلُثناؤهُُ-ُىوُهللاُأكُغَتُهللا؟ُُقيلُلو:ُكإفُهللا

ُ.ِْْيقل:ُغَتم،ُكقاؿُىوُكبلميُفسميناهُابسمُٝتاهُهللاُبو(

ُىػػ(:َُُّكقاؿُاإلماـُالطربمُرٛتوُهللاُ)تُ -

ًمنىُاٟتٍىمىاقىاًتُاٟتٍُى ُاٍلميسىمَّى؟ُفىًإنَّوُي ري ُاٍلميسىمَّىُأىـٍُغىيػٍ ًُفُااًلٍسًم:ُأىىيوى ُ)كىأىمَّاُاٍلقىٍوؿي ُأىثػىرى اًدثىًةُالَّيًتُالى
ُاٍمرًُ ُعىٍنوُزىٍينه.ُكىحىٍسبي ًُفيًوُشىٍُته،ُكىالصٍَّمتي ُفػىييٍستىمىعي،ُفىا٠تٍىٍوضي ًُمٍنًُإمىاـو ُقػىٍوؿى ًُفيهىاُفػىيػيتػَّبىعي،ُكىالى ئو

ُكىجىلَُّثػىنىاؤُي ُقػىٍوًؿُاَّللًَّ،ُعىزَّ ًُإذلى تىًهيى ُاٍلًعٍلًمًُبًو،ُكىاٍلقىٍوًؿًُفيًوُأىٍفُيػىنػٍ ُقػىٍوليوي:)ًمنى قيًلُهي،ُالصَّاًدًؽ،ُكىىيوى
اٍٟتيٍسٌتىُ اأٍلىٍٝتىاءُي ُمىاُتىٍدعيواُفػىلىوُي أىًكُاٍدعيواُالرٍَّٛتىنىُأىيِّ :ُ)اٍدعيواُاَّللَُّى تػىعىاذلى ُ(ُكىقػىٍوليوُي اٍٟتيٍسٌتى َّللًَُّاأٍلىٍٝتىاءُي كى

 .ِْٓ((فىاٍدعيوهيُهًبىا

ُىػػ(:ُّٕٖقاؿُابنُبطةُرٛتوُهللاُ)تُ -
:ُأُى ُا)فػىقىاؿى اَّللَّي،ُفىأىنٍػتيٍمُتػىٍعبيديكفى ُاَّللًَّ؟ُفىًإٍفُزىعىٍمتيٍمُأىنَّوُي ري أىٍكغىيػٍ ُاَّللَُّي ُعىًنُاٍلقيٍرآًف،ُىىٍلُىيوى ٍلقيٍرآفى،ٍُخربيكانى

ُ ُا٠تٍىًبيثي ،ُفػىيىظينُُّاٞتٍىٍهًميُّ ٥ُتىٍليوؽه ُاَّللًَُّفػىهيوى رى ُكىافىُغىيػٍ غىيػٍرياَّللًَّ،ُفىمىا ًإٍفُزىعىٍمتيٍمُأىنَّوُي أىٍفُقىٍدُفػىلىجىٍتُكى

ُلًٍلجُى نىًتًو.ُفىاٞتٍىوىابي ًُفتػٍ ُبػىٍعضى ؿى قىٍدُانى ظىنَُّأىنَّوُي اٍلعىادلُي ٍبوُي ٬تًي كىعىلىٍتًُبٍدعىتيوي،ُفىًإٍفُدلىٍُ ًُفُحيجَّتيوُي ٍهًميًٌ
ـيُاَّللًَّ،ُكىًبذُى ُكىبلى ُاٍلقيٍرآفى ُاَّللَّي،ُأًلىفَّ ُىيوى ُلىوي:ُاٍلقيٍرآفيُلىٍيسى ُأىٍفُيػيقىاؿى ُ)ذىًلكى قىاؿى ُٝتىَّاهيُاَّللَُّي فىأىًجٍرهيًُلكى
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ـىُاَّللًَُّ ُكىبلى ُيىٍسمىعى اُالَّيًتُٝتىَّاىىاُحىىتَّ ُاأٍلىٍشيىاءىُأبًىٍٝتىائًهى ُاٍلًعٍلًمُأىٍفُييسىمًٌيى ًُمنى (ُكىًْتىٍسًبُاٍلعىاًقًلُاٍلعىادلًً

هًبىا،ُفىمىٍنُٝتىَّىُاٍلقيٍرآفىُاًباًلٍسًمُالًَّذمُٝتىَّاهيُاَّللَُّي ُاَّللَُّي ُاًبَّللًَُّكىالى ُيػىٍرضى ُاٍلميٍهتىًدينى،ُكىمىٍنُدلٍى ًُمنى ُكىافى ًُبًو
ُكىجىلَّ:ُ) عىزَّ ُاَّللَُّي ُاٍلكىاًذًبُتىُقىاؿى ًُمنىُالضَّالًٌُتىُكىعىلىىُاَّللًًَُّمنى ُكىافى ُٔتىاُٝتىَّاهيًُبًو، ُأىٍىلىُاٍلًكتىاًبُالى يى

ُتػىقيوليواُعىلىىُاَّللًَُّ ُاٟتٍىقَُّتػىٍغليواًُفًُديًنكيٍمُكىالى ُاٍلقيٍرآفىًُُُإالَّ ًدقىًة،ُأًلىفَّ ُاٍلغيليوًٌُكىًمٍنُمىسىاًئًلُالزَّانى اًُمنى (ُفػىهىذى
مناُكىأىٍبطىلىُمىٍنُتىكىلَّمىًُبًو،ُ ُكىبلى ُاَّللَّي،ُفػىقىٍدُجىعىلىُاَّللَّى ُاٍلقيٍرآفىُىيوى :ًُإفَّ ـيُاَّللًَّ،ُفىمىٍنُقىاؿى ُكىبلى ُيػيقىاؿي كىالى

ُاٍلقيٍرآفىُغىيػٍُ ًُصفىاًتُاَّللًًَُّإفَّ ُاَّللًَّ،ُكىالى ري ُقيٍدرىةىُاَّللًَُّغىيػٍ ُاَّللًَّ،ُكىالى ري ًُإفًَُّعٍلمىُاَّللًَُّغىيػٍ ُيػيقىاؿي ُكىمىاُالى ُاَّللًَّ، ُري
ُاَّللًَُّ ري ُكيجيودىُاَّللًَُّغىيػٍ ُاَّللًَّ،ُكىالى ري ُسيٍلطىافىُاَّللًَُّغىيػٍ ُاَّللًَّ،ُكىالى ري ًُعزَّةىُاَّللًَُّغىيػٍ ُاَّللًَّ،ُكىالى ري :ُُغىيػٍ ،ُكىلىًكٍنُيػيقىاؿي

ُاٍلميٍسًلًمُتىُُك ًمنى ُمىٍنُزىعىمىُأىنَّوُي اَّللًَُّكىْتىٍسبي ُاَّللًَّ،ُكىأىٍٝتىاءُي ـيُاَّللًَّ،ُكًعزَّةيُاَّللًَّ،ُكىًصفىاتي ُكىبلى هللًُمنى

ُأىٍفُيُي ُاٍلميتًَّبًعُتى ُاٍلميصىدًًٌقُتىُكأًلىٍمًرُاَّللًًَُّمنى ُاٍلقيٍرآفىُٔتىاُٝتىَّاهيُاَّللَُّياٍلميًطيًعُتىُكىًبًكتىاًبُاَّللًًَُّمنى سىمًٌيى
 .ًِْٔبًو(

فنقوؿُلك:ُماذاُتعٍتُبلفظُالطلوع؟ُُأتعٍتُأفُهللاُفُالعلو؟ُفإفُأردتُذلكُقلناُ:ُا١تعٌتُ
ُصحيحُكاللفظُنتوقفُفيو١ُتاُتقدـُمنُاألدلةُعلىُذلك.

ُكإفُقلتُمعٌتُابطلُقلناُ:ُا١تعٌتُابطلُالُنقبلوُكاللفظُنتوقفُفيو.

ُالطريقةُفُابقيُاأللفاظُاجململةُاليتُذكرهتا.ككذلكُ
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 :ُأخبارُاْلحادُكحجيتهاُفُاالعتقاد.ُانمسأنح انثامىح

ُفُإنكارؾُعلىُأىلُالسنةُاحتجاجهمُأبحاديثُاْلحادُفُاالعتقادُفكافُ كاف٦ُتاُذكرتى
ُلزامناُبيافُاٟتقُفُذلك:

ُ~ُتعريفُأخبارُاْلحاد:

ُ.ِْٕىيُلغة:ُٚتعُكاحدُكىوُا١تنفرد

كخربُالواحدُفُاللغةُىو:ُماُيلقيوُكيركيوُشخصُكاحدُكعليوُفخربُاْلحادُماُيركيو٣ُتموعةُ
ُ.ِْٖقليلةُألفُصيغةُآحادُمنُصيغُٚتوعُالقلة

كاصطبلحنا:ُماُدل٬ُتمعُشركطُالتواترُمنُاألخبار
ِْٗ.ُ

ُكالُٯتكنناُمعرفتوُإالُٔتعرفةُا٠تربُا١تتواتر.

ادةُتواطؤىمُعلىُالكذبُعلىُمثلهمُكأسندكهُإذلُكا١تتواتر:ُماُركاهُٚتاعةُيستحيلُفُالع
ُ.َِٓشيء٤ُتسوس

ُ~ُمبٌتُالقائلُتُبعدـُاألخذُأبخبارُاْلحادُفُاالعتقاد:

بنواُشبهتهمُعلىُأفُأخبارُاْلحادُالُتفيدُالعلمُكإ٪تاُتفيدُالظنُفعليوُالُيصحُاالستدالؿُ
ُ.ُِٓهباُفُاالعتقاد

العلمُ)أمُتفيدُصدكرىاُمنُالنيبُصلىُهللاُكاٟتقُالذمُالُريبُفيوُأفُأخبارُاْلحادُتفيدُ
ُكانتُصحيحة ُكاقًتنتُهباُقرائنُتقويها.ُِِٓعليوُكسلمُيقيننا(ُإذا
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قاؿُاإلماـُابنُالقيمُرٛتوُهللا:ُ)فممنُنصُعلىُأفُخربُالواحدُيفيدُالعلم:ُمالكُكالشافعيُ
ُ.ِّٓكأصحابُأّبُحنيفةُ...(

:كأدلةُالقوؿُكثَتةُكىيُأيضناُأدلةُعلىُحجيةُخربُ ُاْلحادُفُٚتيعُالدينُعقيدةُكعمبلن

ُ:الدليلُاألكؿ

ُرًسىالىتىوُيقاؿُتعاذل:ُ) تػىٍفعىٍلُفىمىاُبػىلٍَّغتى ُُۖكىًإفُدلٍَُّ ًُمنُرَّبًٌكى ًُإلىٍيكى ُبػىلًٌٍغُمىاُأينزًؿى (ُيُأىيػُّهىاُالرَّسيوؿي
ُ.ِْٓكقوؿُالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُ:ُ)بلغواُعٍتُكلوُآية(

ُكجوُالداللة:

ُعليوُاٟتجةُإالُأفُيعلمُأبفُأفُالببلغُ ُبوُاٟتجةُعلىُا١تبلَّغُكالُٯتكنُأفُتقـو ىوُالذمُتقـو
ُمنُذلكُ ىذهُاألخبارُصادرةُيقينناُمنُالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُفإهناُلودلُتكنُتلكُاألخبارُتفيدُالعلمُللـز

ُ،ُاثنيناُموجبُعدـُقياـُاٟت جةُعليناُعدـُأنناُفُىذهُالعصورُدلُتقمُعليناُاٟتجةُىذاُأكالن
تكدانُأبفُىذاُا٠تربُيقُتُالثبوتُعنُالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُفعليوُالُ٭تصلُبذلكُالببلغُ)كىوُالذمُ

ُالُأظنُمسلمناُيقوؿُبو ُ.ِٓٓيوجبُقياـُاٟتجة(ُكىذاُالبلـز

ُفإفُنتيجةُالقوؿُبعدـُإفادهتاُللعلمُأحدُأمرين:

ُأبهناُاألمرُاألكؿ:ُأفُيكوفُالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُب لغُرسالتوُلكنُهللاُدلُ٭تفظهاُحىتُتصلُإليناُك٧تـز
ُصادرةُمنُالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُكىذاُتعدمُعلىُهللاُسبحانوُكتعاذلُألفُهللاُحافظُدينو.

ُكفرُبواحُفيوُتعدمُعلىُجنابُالنيبُملسو هيلع هللا ىلص ُاألمرُالثاين:ُأفُيكوفُالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُدلُيبلغهاُكىذا
ُكاهتاـُلوُاب٠تيانة.

ُ
                                                             

ٕٖ٘
 .ٕٔ٘/ٕعك المرسلة مختصر الصوا 
ٕ٘ٗ

 .1ٕٖٗرواه البخاري  
ٕ٘٘

 .٘ٗ٘أفاده بمعناه ابن المٌم فً مختصر الصواعك المرسلة  



 

 
ٔٔٓ 

ُُ:الدليلُالثاين

نػٍهيٍمُطىائًفىةهُلًٌيػىتػىفىقَّهيواًُفُقاؿُتعاذلُ:ُ) ًُفٍرقىةوُمًٌ ًُمنُكيلًٌ ُنػىفىرى ُكىافَّةنُُۚفػىلىٍوالى ُلًيىنًفريكا ُاٍلميٍؤًمنيوفى ُكىافى ُكىمىا

ُ(.كفُىالدًٌيًنُكىلًيينًذريكاُقػىٍومىهيٍمًُإذىاُرىجىعيواًُإلىٍيًهٍمُلىعىلَّهيٍمُ٭تىٍذىرُي

ُكجوُالداللة:ُأفُالطائفةُتقعُعلىُالواحدُفماُفوقوُ.

قاؿُالبخارمُرٛتوُهللاُفُصحيحوُفُكتابُأخبارُاْلحادُبعدُاستداللوُهبذهُاْليةُ:ُ
ُاقٍػتػىتػىليوا)كيسمىُالرجلُطائفةُلقولوُتعاذل:ُ) ُاٍلميٍؤًمًنُتى (ُفلوُاقتتلُرجبلفُكىًإفُطىائًفىتىاًفًُمنى

ُ.ِٔٓدخبلُفُمعٌتُاْلية(

ُ.ِٖٓرٛتوُهللا:ُ)الطائفةُالرجلُفماُفوقو(ُِٕٓقاؿ٣ُتاىد

ُ.ِٗٓكقاؿُاإلماـُأٛتدُرٛتوُهللا:ُ)الطائفةُتصدؽُعلىُكاحد(

فبماُأفُالطائفةُتقعُعلىُالواحدُكماُفوقوُكقدُجعلهاُهللاُمنذرةُلقومهاُعندُرجوعهاُإليهمُ
هوهُمنُالنيبُصلىُهللاُدؿُذلكُعلىُأفُاإلنذارُمفيدُللعلمُفإهنمُماُينذركفُقومهمُإالُٔتاُتفق

ُعليوُكسلم.

ُكفُاْليةُإثباتُحجيةُخربُاْلحادُفُاالعتقاد:

ُأىلُاأٍليصيوؿُهًبىًذًهُعلىُكجوبُقبيوؿُخربُاٍلوىاًحد( قاؿُالسمعاينُرٛتوُهللا:ُ)كىاٍستدؿَّ
َِٔ.ُ

علىُأفَُّخربُالواحدُحجة( ُ.ُِٔقاؿُابنُعادؿُرٛتوُهللا:ُ)دلَّتُىذهُاْليةُي

                                                             
ٕ٘ٙ

 .5/8ٙصحٌح البخاري  
ٕ٘1

 هو مجاهد بن جبر عرض المصحف على ابن عباس ثبلث مرات ٌولفه عند كل آٌة ٌسؤله عنها. 
ٕ٘8

 . ٕ٘ٗ/ٕورواه الفراء فً معانً المرآن  1ٖٙ/1رواه فً مصنف عبدالرزاق الصنعانً  
ٕ٘5

 .ٙ/ٙتفسٌر ابن كثٌر  
ٕٙٓ

 .ٖٓٙ/ٕتفسٌره  
ٕٙٔ

 .ٕٔٗ/ٓٔاللباب فً علوم الكتاب  



 

 
ٔٔٔ 

ًُبًوًُعٍلمُهتعاذل:ُ)ُ:ُقاؿالدليلُالثالث ُلىكى ُمىاُلىٍيسى ُتػىٍقفي كىمىاُيىنًطقيُعىًنُ(ُكقاؿُأيضنا:ُ)كىالى

ُفُقولوُا٢ٍتىوىلُى (ُفبهاتُتُاْليتُتُيتبُتُأفُكلُماُيصدرُعنُالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُيعتربُحقناُليسُداخبلن
ًُبًوًُعٍلمُه) ُلىكى ُمىاُلىٍيسى ُتػىٍقفي ُُإالُعنُكحيُمنُالسماء.(ُألنوُدلُيصدرُمنُالنيبُملسو هيلع هللا ىلصكىالى

ُمنوُكصفُالصحابةُأبهنمُ إذاُتبُتُىذاُفإفُالقوؿُأبفُأخبارُاْلحادُالُتفيدُالعلمُمطلقاُيلـز
ُقالواُعلىُالرسوؿُملسو هيلع هللا ىلصُماُدلُيعلمواُعنوُكىذاُخدشُفُعدالةُالصحابةُرضوافُهللاُعليهم.

ُكانتُالُتفيدُالعلمُُ-ُكماُسيأيتُُ-ألنوُقدُثبتُعنُالصحابةُ قبلوىمُألخبارُاْلحادُكلو
ُلكافُتصديقهمُهباُزعمُمنهمُأفُالنيبُقا٢تاُكىذاُقوؿُمنُغَتُعلمُيقدحُفُالعدالة.

ُ:ُقاؿُتعاذل:ُ)الدليلُالرابع كىاٍلبػىٍغيى مٍثُى هىاُكىمىاُبىطىنىُكىاإٍلً ًُمنػٍ ُمىاُظىهىرى ىُاٍلفىوىاًحشى قيٍلًُإ٪تَّىاُحىرَّـىُرىّبًٌ
ُتػىٍعلىميوفُىًبغىٍَتًُ ُكىأىفُتػىقيوليواُعىلىىُاَّللًَُّمىاُالى يػينػىٌزًٍؿًُبًوُسيٍلطىاانن ُكىأىفُتيٍشرًكيواُاًبَّللًَُّمىاُدلىٍُ ُ(.ُاٟتٍىقًٌ

ُكافُماُبلغناُعنُالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُمنُاْلحادُالُيفيدُالعلمُكإ٪تاُيفيدُالظنُلكنُعملناُبوُعملُ لو
لُللصدؽُكالكذبُكهللاُسبحانوُكتعاذلُالُيقبلُمنُالعملُإالُكتعبدُهللُمبٍتُعلىُالظن٤ُتتم

ماُكافقُىدمُرسولوُك٨تنُابتباعنا٢ُتذاُالظنُالُندرمُأكافقناهُأـُخالفناهُألنناُدلُنتيقنُمنُ
ُصدكرُىذاُا٠تربُعنُالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُبلُىوُأمر٤ُتتمل.

ُذلكُإبطاؿُالعملُٓتربُاْلحادُحىتُفُمسائلُالعبا داتُاليتُالُتقولوفُأنتُبًتؾُخربُكالـز
ُاْلحادُفيها.

اُالًَّذينىُآمىنيواًُإفُجىاءىكيٍمُفىاًسقهُبًنػىبىإوُفػىتػىبػىيػَّنيوا:ُقاؿُتعاذل:ُ)الدليلُا٠تامس ُأىيػُّهى (ُكفُقراءةُيى
ُ.ِِٔ(فتثبتوا)

ُخربُالفاسقُألنو٤ُتتملُللصدؽُكالكذبُبينماُ كجوُالداللة:ُأفُهللاُأمرانُابلتثبتُعندُقدـك
ُخربُالصادؽُالعدؿُفدؿُىذاُعلىُأفُخربهُيوجبُالعلمُكلوُدلُ دلَُيمرانُبذلكُعندُقدـك

                                                             
ٕٕٙ

 .8ٖٗ/ٕٔوهو لراءة عامة لراء المدٌنة كما ٌمول الطبري  



 

 
ٕٔٔ 

يفدُالعلمُبلُأفادُالظنُألمرانُابلتثبتُألفُالظن٤ُتتملُللصدؽُكالكذبُكمنُاحملاؿُأفُالُ
ُابلتثبتُكاٟتاؿُىذهُألفُىذاُقوؿُببلُعلمُكيًتتبُعليوُأحكاـُليستُعلىُعلمَُيمرانُهللا

ُ.ِّٔكهللاُهنىُعنُالقوؿُببلُعلم

ًإ٪تَّىاُأُى ،ُأًلىنَّوُي ُكىافىُعىٍدالن ُقاؿُالقرطيبُرٛتوُهللا:ُ)فُىىًذًهُاٍْليىًةُدىلًيلهُعىلىىُقػىبيوًؿُخىربىًُاٍلوىاًحًدًُإذىا مىرى
ًُفيهىاُاًبلتػَّثػىبًُّتُعًُ ًفُاأٍلىٍخبىاًرًُإٍٚتىاعنا،ُأًلىفَّ بىطىلىُقػىٍوليوُي ًُفٍسقيوُي ُنػىٍقًلُخىربىًُاٍلفىاًسًق.ُكىمىٍنُثػىبىتى ٍندى

ُأىمىانىةهُكىاٍلًفٍسقيُقىرًينىةهُيػيٍبًطليهىا( ا٠تٍىبػىرى
ِْٔ.ُ

كلذلكُٕتدُفُكثَتُمنُاألحاديثُالنبويةُيقوؿُالصحاّب:ُقاؿُرسوؿُهللاُكإ٪تاُٝتعوُالصحاّبُ
ُآخرُكلوُدلُيكنُخربُاْلحادُالذمُنقلوُلوُالصحاّبُاْلخرُموجبناُللعلمُلكافُمنُصحاّب

ُكماُفُ ُعلىُالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُببلُعلمُكالقائلُعليوُببلُعلمُيتبوأُمقعدهُمنُالنار ىذاُالصحاّبُقائبلن
ُ.ِٓٔاٟتديثُا١تتواترُا١تتفقُعليو

ُتػىٍعلىميوفُىفىاٍسأىليواُأىٍىلىُال:ُقاؿُتعاذل:ُ)الدليلُالسادس ُكينتيٍمُالى ُ(.ذًٌٍكًرًُإف

ُأىٍىلىُالذًٌٍكًرُكىىيٍمُأيكليوُ يػىٍعلىٍمُأىٍفُيىٍسأىؿى ُمىٍنُدلىٍُ كجوُالداللة:ُقاؿُابنُالقيمُرٛتوُهللا:ُ)فىأىمىرى

ُيُي َيىٍميٍرًُبسيؤىاًؿُمىٍنُالى ُأىفَُّأىٍخبىارىىيٍمُتيًفيديُاٍلًعٍلمىُدلىٍُ ُاٍلًكتىاًبُكىاٍلًعٍلًم،ُكىلىٍوالى بػىريهيًُعٍلمنا،ُكىىيوى ًفيديُخى
ُكىاًحدهُلىكُى ُكىافى ًُبسيؤىاًؿُأىٍىًلُالذًٌٍكًرُميٍطلىقنا،ُفػىلىٍو دىُالتػَّوىاتيًرُبىٍلُأىمىرى يػىقيٍلُسىليواُعىدى دلىٍُ ُسيٍبحىانيوُي افى

ُكىاًفينا( كىجىوىابيوي سيؤىاليوُي
ِٔٔ.ُ

ًرُالًَّذينىُٮتيىالًفيُو:ُقاؿُتعاذل:ُ)الدليلُالسابع نىةهُأىٍكُييًصيبػىهيٍمُفػىٍليىٍحذى فىُعىٍنُأىٍمرًًهُأىفُتيًصيبػىهيٍمًُفتػٍ

ُأىلًيمُه ُ(.عىذىابه

                                                             
ٕٖٙ

 .ٓ٘٘مختصر الصواعك المرسلة  
ٕٙٗ

 .ٕٖٔ/ٙٔتفسٌره  
ٕٙ٘

 .ٓ٘٘لسابك المصدر ا 
ٕٙٙ

 .ٔ٘٘المصدر السابك  



 

 
ٖٔٔ 

ُكانتُأخبارُاْلحادُالُتفيدُالعلمُبلُقدُتكوفُابطلةُكحقةُفإهناُتكوفُ كجوُالداللة:ُأنوُلو
ُدلُعذرنا١ُتنُخالفُأمرُالرسوؿُملسو هيلع هللا ىلصُفإنوُدلُتقمُعليوُهباُاٟتجةُإذُأنوُيقوؿُقدُتكوفُاب طبلن
يصحُعنُالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُُفهيُأمر٤ُتتملُكىذاُفيوُمنُاالنسبلخُمنُطاعةُهللاُماُهللاُبوُ

ُ.ِٕٔعليم

ُىيميُاٍلكىاًفريكفُى:ُقاؿُتعاذل:ُ)الدليلُالثامن فىأيكلىىًئكى ُاَّللَُّي ٭تىٍكيمُٔتىاُأىنزىؿى ُأفُماُكىمىنُدلٍَُّ (ُكمنُا١تعلـو
ُعىًنُا٢ٍتىوىلُىُىوُحكمُهللاُلقولوُتعاذل:ُ)أتىُبوُالنيبُملسو هيلع هللا ىلص ًُإالُكىٍحيهُييوحىى*ُُكىمىاُيىنًطقي ُ(.ًإٍفُىيوى

ُمنوُأفُمنُخالفُخربُاْلحادُ كجوُالداللة:ُأفُالقوؿُأبفُأخبارُاْلحادُالُتفيدُالعلمُيلـز
ُفُمسألةُفإنوُدلُٮتالفُحكمُهللاُكعليوُالَُيمث.

ُمنُكوفُسنةُالنيبُملسو هيلع هللا ىلص ُأهناُمنُحكمُهللاُحفظُهللا٢ُتاُلئبلُتتعدلُحدكدُهللاُفلوُدلُتفدُكيلـز
ُ العلمُدلُيكنُذلكُحفظنا٢ُتاُبلُقدُٗتالفُْتجةُعدـُالقطعُأبهناُحكمُهللاُكعدـُاٞتـز
ُكيقطعُأبفُىذاُحكمُهللا. ُفيتعذرُمنُفعلُذلكُأبفُاٟتجةُدلُتقمُعليوُألنوُدلُيردُما٬ُتـز

ُهللاُبذلكُ ُكتعاذلُهللاُأفُيًتؾُحفظُسنةُنبيوُألهناُمنُشرعوُكهللاُحافظُدينو.فنتهك٤ُتاـر

اُالدليلُالتاسع َُّأىحىدن ُأىٍلفىُتى :ُ)الى عىلىٍيًوُكىسىلَّمىُقىاؿى :ُعنُأىّبُرىاًفعوُهنع هللا يضرُعىٍنُرىسيوًؿُاَّللًَُّصىلَّىُاَّللَُّي
ُمًُ ٍتًيًوُاأٍلىٍمري ًتًوَُيى نىكيميُاٍلقيٍرآفي،ًُمٍنكيٍمُميتًَّكئناُعىلىىُأىرًيكى نػىنىاُكىبػىيػٍ ا،ُبػىيػٍ ُنىٍدرًمُمىاُىىذى :ُالى ٍنُأىٍمرًمُيػىقيوؿي
مىعىوي( ُكىًمثٍػلىوُي ُاٍلًكتىابى ُأيكتًيتي ًإيٌنً ُكى أىالى

ِٖٔ.ُ

ُصىًحيحهُعىٍنُ حىًديثه ُمىٍنُبػىلىغىوُي ًُّّلكيلًٌ اُنػىٍهيهُعىا كجوُالداللة:ُماُذكرهُابنُالقيمُكىوُ:ُ)أىفَُّىىذى
ًزـه،ُُرىسيوًؿُاَّللًَُّ ُأىٍمرهُالى ،ُبىٍلُىيوى ُاٍلقيٍرآفى ُأىقٍػبىليًُإالَّ ُالى أىٍكُيػىقيوؿى عىلىٍيًوُكىسىلَّمىُأىٍفُٮتيىالًفىوُي صىلَّىُاَّللَُّي

ُاَّللًَُّ عىلىٍيًوُكىسىلَّمىُأىنػَّهىاًُمنى صىلَّىُاَّللَُّي ـهًُمٍنوُي ًإٍعبلى ُحىٍتمهًُبقىبيوًؿُأىٍخبىارًًهُكىسينىًنًو،ُكى اًُإلىٍيًو،ُأىٍكحىاىُىكىفػىٍرضه

ُمُى ُيػىٍلزىميًٍتُقػىبيوؿي ُتيًفيديًُعٍلمناُفىبلى ُآحىادوُالى ُمىٍنُبػىلىغىٍتوي:ًُإنػَّهىاُأىٍخبىاري تيًفٍدًُعٍلمناُلىقىاؿى ًُعٍلمىُفػىلىٍوُدلىٍُ اُالى
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 .ٗ٘٘المصدر السابك  
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وصححه األلبانً  88ٔٔوالطبرانً فً مسند الشامٌٌن  15ٗٔوالشافعً فً مسنده  ٘ٓٙٗورواه أبو داود  81ٖٕٙرواه أحمد  

 .ٖ٘ٙفً صحٌح الجامع 



 

 
ٔٔٗ 

ُاٍعتًُ كىالى ُأىٍعلىٍمًُصحَّتىوُي ييكىلًٌٍفًٍتُاٍلًعٍلمىُٔتىاُدلٍى ُدلىٍُ تػىعىاذلى ًتًو،ُكىاَّللَُّي ُالًَّذمُرلًُبًصحَّ اًُبعىٍيًنًوُىيوى قىادىهي،ُبىٍلُىىذى
كىنػىهىاىىاُعىٍنوي،ُكىلىمَّاُعىًلمىُأىفًَُّفُاأٍلُي عىلىٍيًوُكىسىلَّمىُأيمَّتىوُي ُاَّللًَُّصىلَّىُاَّللَُّي رىسيوؿي ًُمٍنوُي مًَّةُمىٍنُيػىقيوليويُحىذَّرى

ُتيفًُ ُاٍلقىاًئلىًُإفَُّأىٍخبىارىهيُالى ًذًهُحىذَّرىىيٍمًُمٍنوي،ُفىًإفَّ ُنىٍدرًمُمىاُىى ًُسوىاهيُالى اُيػىقيوؿي ُاٍلًعٍلمىُىىكىذى يدي
)ُ اأٍلىحىاًديثي

ِٔٗ.ُ

ُ:ُفعلُالصحابةُدليلُذلك:الدليلُالعاشر

ُقاؿُابنُالقيمُرٛتوُهللا:ُ

التٍَّحًليلىُكىالتٍَّحًرًنىُ يػيٍثًبٍتًُبًوُالصَّحىابىةُي ييًفًدُاٍلًعٍلمىُدلىٍُ ُاٍلوىاًحًدُلىٍوُدلىٍُ بػىرى ،ُ)أىفَُّخى حىةىُكىاٍلفيريكضى كىاإٍلًابى
زىادىًُفُ عىٍنوُي ُاَّللَُّي يقيُرىًضيى

دًٌ اُالصًٌ ٍىًر،ُفػىهىذى ُآًخًرُالدَّ افيًُبًوًُفُاأٍلىٍرًضًُإذلى ًُدينناُييدى ُكى٬تيٍعىٍلُذىًلكى
ُ ُيػىٍوـً شىرًيعىةنُميٍستىًمرَّةنًُإذلى ًةُكىجىعىلىوُي ُاٞتٍىدَّ اٍلًقيىامىًةًُٓتىربى٤ًُتيىمًَّدٍُبًنُاٍلفيريكًضُالَّيًتًُفُاٍلقيٍرآًفُفػىٍرضى

مىٍسلىمىةىُكىاٍلميًغَتىًةٍُبًنُشيٍعبىةىُفػىقىطٍُ
َُِٕ اُاٍلفىٍرًضُحيٍكمىُنىصًٌ ُا٠تٍىربىًًُفًُإثٍػبىاًتُىىذى ،ُكىجىعىلىُحيٍكمىُذىًلكى

ُبػىٍعدىىُي كىاٍلميٍسًلميوفى ُالصَّحىابىةُي اتػَّفىقى ،ُمثيَُّ ٍمُعىلىىًُإثٍػبىاتًًوًُٓتىربىًُاٍلوىاًحًد،ُاٍلقيٍرآًفًُفًُإثٍػبىاًتُفػىٍرًضُاأٍليٌـً
زًمناًُلؤٍليمَّةًُ ًُديىةىُاٞتٍىًنًُتُكىجىعىلىهىاُفػىٍرضناُالى ٍُبنيُا٠تٍىطَّاًبًُٓتىربىًُٛتىىًلٍُبًنُمىاًلكو ُعيمىري كىأىثٍػبىتى

ُُِٕ ،ُكىأىثٍػبىتى

ٍرأىًةًُمٍنًُديىًةُزىٍكًجهىآًُتىربىًُالضَّحَّاًؾٍُبًنُسيٍفيىافُى ُاٍلمى ّبًًٌُُمَتىاثى ُشىٍرعنإُُِِاٍلًكبلى ُذىًلكى كىٍحدىهي،ُكىصىارى

ُاٍلمىجيوًسًُٓتىربىًُعىٍبًدُالرٍَّٛتىًنٍُبًنُعُى ُشىرًيعىةنُعىامَّةنًُفُحىقًٌ ُاٍلًقيىامىًة،ُكىأىثٍػبىتى ُيػىٍوـً ُميٍستىًمرِّاًُإذلى ٍوؼو

هُي كىٍحدى
ُعيٍثمىافيٍُبنيُعىفَّافىُشىرًيعىةنُعىامَّةنًُفُسيٍكٌتىُِّٕ ُعىنػٍهىآًُتىربىًُفػيرىيٍػعىةىُبًٍنًتُ،ُكىأىثٍػبىتى ُاٍلميتػىوىىفَّ

ا ُكىٍحدىىى مىاًلكو
إُِْ ُعىلىىُىىذى ُيػيقىاؿي هيٍم،ُكىالى ًُإٍٚتىاعهُمىٍعليوـهًُمنػٍ ،ُبىٍلُىيوى ًُمٍنُأىٍفُييٍذكىرى اُأىٍكثػىري ،ُكىىىذى

ُعىلىىُاٍلعىمىًلًُٓتىربىًُاٍلوىاًحًدًُفُالظَّنًٌيىاًتُكى٨تىٍنيُالىُ ٍمنىاُأىنػَّهيٍمُأٚتىىعيواًُإ٪تَّىاُيىديؿُّ ُقىٍدُقىدَّ ُأًلىانَّ ُذىًلكى ُنػيٍنًكري
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ٔٔ٘ 

ُأىٍكُغىلىطناًُفُنػىٍفًسُاأٍلىٍمًرُلىكىانىًتُاأٍليمَُّ ُكىًذابن ُأىٍفُيىكيوفى ًبًو،ُكىلىٍوُجىازى ةيُعىلىىُقػىبيولًًوُكىاٍلعىمىًلُٔتيوجى

اُقُى ًلًُبًو،ُكىىىذى ٍدحهًُفُالدًٌيًنُكىاأٍليمًَّة(٣تيًٍمعىةنُعىلىىُقػىبيوًؿُا٠تٍىطىًأُكىاٍلعىمى
ِٕٓ.ُ

ُُ

ُكتاب٥ُتتصرُالصواعقُا١ترسلةُفقدُذكرُ ُُِكاألدلةُفُذلكُكثَتةُفمنُأرادىاُفلَتاجعُأكاخر
. ُدليبلن

ُكأماُقو٢تمُأبفُأحاديثُاْلحادُالُيصحُاالحتجاجُهباُفُمسائلُاالعتقادُفباطلُلعدةُأكجو:

ذُٓتربُاْلحادُسواءُفُمسائلُاالعتقادُأـُ:ُأفُالنصوصُالشرعيةُدالةُعلىُاألخالوجوُاألكؿ
ُفُمسائلُاألحكاـُ:

ُ~ُاألدلةُعلىُذلكُكثَتةُكمنها:

ُماُتقدـُذكرهُ)الدليلُالثاينُكالثالثُكا٠تامسُكالعاشر(ُكزيدةُعليهاُماُيلي:

ُاٍلبػىيًٌنىاًتُكىاُ:ُقاؿُتعاذلُ:)الدليلُا٠تامس ُالًَّذينىُيىٍكتيميوفىُمىاُأىنزىٍلنىاًُمنى ًُمنُبػىٍعًدُمىاًُإفَّ ٢ٍتيدىلى

ًعنيوفُى كىيػىٍلعىنػيهيميُالبلَّ ُيػىٍلعىنػيهيميُاَّللَُّي ُ(.بػىيػَّنَّاهيُلًلنَّاًسًُفُاٍلًكتىاًبُُۙأيكلىىًئكى

كجوُالداللة:ُأفُهللاُتبارؾُكتعاذلُأكعدُعلىُكتمافُا٢تدلُفيجبُعلىُمنُٝتعُمنُالنيبُ
ُكعدموُكالُيقدـُشيئناُكالُيؤخرُُملسو هيلع هللا ىلصُشيئناُأفُيظهرهُفلوُدل٬ُتبُعلينا قبولوُلكافُاإلظهار
ُ.ِٕٔكىذاُمنُالعبثُالذمُينزهُهللاُعنو

ُقاؿُالقرطيبُرٛتوُهللا:

ُقػُى ُكىقىٍدُكىجىبى ُعىلىٍيًوُاٍلبػىيىافيًُإالَّ بي ٬ُتًى الى ًلًُبقىٍوًؿُاٍلوىاًحًد،ُأًلىنَّوُي ُ)كىًفيًوُدىلًيلهُعىلىىُكيجيوًبُاٍلعىمى بيوؿي
ُالًَّذينىُاتبيواُكىأىٍصلىحيواُكىبػىيػَّنيوا:)قػىٍولًًو،ُكىقىاؿُى (ُفىحىكىمىًُبويقيوًعُاٍلبػىيىاًفُٓتربىم(ًإالَّ

ِٕٕ.ُ
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ٔٔٙ 

ُ:ُقصةُموسىُٔتدينُ:الدليلُالسادس

ُلىنىا) ُمىاُسىقىٍيتى ُأىٍجرى ُلًيىٍجزًيىكى (ُفقبلُموسىُعليوُالسبلـُخربُأبيهماُفُدعواهًُإفَُّأىّبُيىٍدعيوؾى
ُبناءُعلىُخربه.ُأهنماُابنتاهُفتزكجُإحدا٫تا

ُ:ُقاؿُتعاذل:ُ)الدليلُالسابع ًُُۚإفَُّاَّللَّىُكىافى ًة ًتُاَّللًَُّكىاٟتًٍٍكمى ًُفُبػيييوًتكينًَُّمٍنُآيى لىىى كىاذٍكيٍرفىُمىاُيػيتػٍ
ُ(.لىًطيفناُخىًبَتنا

ُ.ِٖٕكاٟتكمةُىيُالسنة

ُ.ِٕٗقاؿُقتادةُرٛتوُهللا:ُ)أمُالسنة(

(ُيعٍتُالقرآفى.ُ)كىاًٟتٍكمىةى(ُيعٍتُالسنة،ُقاؿُابنُكثَتُرٛتوُهللا:ُ)كقولوُتعاذلُ )كىيػيعىلًٌميهيميُالًكتىابى
قالوُاٟتسنيُكقتادةُكمقاتليُبنيُحيافُكأبوُمالك(

َِٖ.ُ

ُكجوُالداللة:

ُاٍلقيٍرآًفًُفُبػيييوهتًًُ ًُمنى ُأىٍفُٮتيٍربٍفىُٔتىاُيػينػىزَّؿي كىتػىعىاذلى سيٍبحىانىوُي ُاَّللَُّي نَّ،ُكىمىاُقاؿُالقرطيبُرٛتوُهللا:ُ)فىأىمىرى
ُ ُيػيبػىلًٌٍغنىُذىًلكى ًُمٍنُأىقٍػوىالًًوُحىىتَّ ـي،ُكىيىٍسمىٍعنى ةيُكىالسَّبلى ُعىلىٍيًوُالصَّبلى ًُمٍنُأىفٍػعىاًؿُالنَّيبًٌ ُالنَّاًس،ُيػىرىٍينى ًإذلى

ُالٌرًجىاًؿُكىالنًٌُ ُعىلىىُجىوىاًزُقػىبيوًؿُخىربىًُاٍلوىاًحًدًُمنى اُيىديؿُّ سىاًءًُفُالدًٌيًن(فػىيػىٍعمىليواُكىيػىٍقتىديكا.ُكىىىذى
ُِٖ.ُ

ُالدليلُالثامن عليوُكسلَّمىُلىمَّاُبػىعىثى ُاَّللًَُّصىلَّىُهللاُي :ُعنُابنُعباسُرضيُهللاُعنهماُأفَُّرىسوؿى
ُماُ ،ُفػىٍليىكيٍنُأكَّؿى ًُكتىابو ُأٍىًل ـيُعلىىُقػىٍوـو ُتػىٍقدى :ُ)إنَّكى عٍنوُعلىىُاليىمىًن،ُقىاؿى ُاَّللَُّي ميعىاذناُرىًضيى

ُفُتىٍدعيوىيٍمُإلُى ُصىلىوىاتو ُعليهمُٜتىٍسى قٍدُفػىرىضى ٍيًوًُعبىادىةيُاَّللًَّ،ُفىًإذىاُعىرىفيواُاَّللَّى،ُفأٍخربٍىيٍمُأفَُّاَّللَُّى
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ُعليهمُزىكىاةنًُمنُأٍموىا٢تًًٍمُكتػيرىدُُّعلىىُفػيقُى فػىرىضى لىًتًهٍم،ُفىًإذىاُفػىعىليوا،ُفأٍخربٍىيٍمُأفَُّاَّللَُّى رىائًًهٍم،ُيىوًمًهٍمُكلىيػٍ
ُكىرىاًئمىُأٍموىاًؿُالنَّاًس(فىًإذُى اُأطىاعيواُهبىا،ُفىخيٍذُمنهٍمُكتػىوىؽَّ

ِِٖ.ُ

كجوُالداللة:ُأفُالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُاكتفىُإبرساؿُمعاذُهنع هللا يضرُهبذهُاألمورُكاليتُىيُشاملةُلبلعتقادُ
ُكالعبادة.

ُاَّللًَُّصىلَّىالدليلُالتاسع ُُ:ُعنُابنُعباسُرضيُهللاُعنهماُأفَُّرىسوؿى عليوُكسلَّمىُبػىعىثى هللاُي
عىًظيميُالبىٍحرىٍيًنُإذلًُكٍسرىل،ُ إذلُعىًظيًمُالبىٍحرىٍيًن،ُيىٍدفػىعيوُي بًكتاًبًوُإذلًُكٍسرىل،ُفأمىرىهيُأٍفُيىٍدفػىعىوُي

ُاَّللًَُّصىلَّى :ُفىدىعاُعليهمُرىسوؿي يسىيًًٌبُقاؿى
ُاٍبنىُا١ت ُأفَّ ًُكٍسرىلُمىزَّقىوي،ُفىحىًسٍبتي عليوُُفػىلىمَّاُقػىرىأىهي هللاُي

ُكيل٦َُّتيىزَّؽُو كسلَّمى:ُأٍفُٯتيىزَّقيوا
ِّٖ.ُ

ُيىٍدعيوهيُإذلُ ُإذلُقػىٍيصىرى ُكىتىبى عليوُكسلَّمى، ُاَّللًَُّصىلَّىُهللاُي كعنُابنُعباسُأيضناُ:ُأفَُّرىسوؿى

ُاَّللًَُّصىلَّىُهللاُي ،ُكأىمىرىهيُرىسوؿي ُبًكتىاًبًوُإلىٍيًوُمعًُدٍحيىةىُالكىٍليبًٌ ،ُكبػىعىثى ـً ُعليوُكسلَّمىُأٍفُيىٍدفػىعىوُياإلٍسبلى

إذلُقػىٍيصىرُى إذلُعىًظيًمُبيٍصرىلُلًيىٍدفػىعىوُي
ِْٖ.ُ

قاؿُالشافعيُرٛتوُهللاُ:ُ)بعثُرسوؿُهللاُملسو هيلع هللا ىلصُسرايهُكعلىُكلُسريةُأحدُكبعثُرسلوُإذلُ
ُكتبوُتنفذُإذلُكالتوُابألمرُكالنهيُفلمُيكنُأحدُمنُُك التوُا١تلوؾُإذلُكلُملكُكاحدُكدلُتزؿ

ُكافُا٠تلفاءُبعده( ُ.ِٖٓيًتؾُتنفذُأمرهُككذا

:ُكعنُابنُعباسُرضيُهللاُعنهماُعنُالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُ:ُ)فػىٍليػيٍبًلًغُالشَّاًىديُالدليلُالعاشر
) ُ.ِٖٔالغىاًئبى

ُكافُخربُالواحدُالُيصحُاالحتجاجُبو١ُتاُأمرىمُالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُأفُيبلغواُمنُدلُ٭تضرُألفُ فلو
ُاُالُيصلحُفُاالحتجاج.ىذ

                                                             
ٕ8ٕ

 .5ٔومسلم  8٘ٗٔرواه البخاري  
ٕ8ٖ

 .1ٕٙٗرواه البخاري  
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 .5ٕٗٔرواه البخاري  
ٕ8٘

 .ٕٔٗ/ٖٔفتح الباري البن حجر الشافعً  
ٕ8ٙ

 .1ٖ5ٔرواه البخاري  



 

 
ٔٔ8 

عليوُكسلَّمىُُ:ُعنُفاطمةُبنتُقيسُاهنع هللا يضرُقالتُ:الدليلُالعاشر ُهللًاُصىلَّىُاَّللَُّي قىضىىُرىسوؿي

:ُأىتىٍدريكفىُدلُى قاؿى هي،ُمثيَُّ ُميصىبلَّ ُكيلُُّإٍنسىافو ـٍ :ُلًيػىٍلزى ،ُفىقاؿى ُعلىىُا١تًنػٍربىً،ُكىىوُيىٍضحىكي كجىلىسى تىوُي صىبلى
ُكىاَّللًَُّماُٚتىىٍعتيكُي :ُإيٌنً أىٍعلىمي،ُقاؿى كىرىسوليوُي ُلًرىٍىبىةو،ُكىلىًكٍنُٚتىىٍعتيكيٍم،ُٚتىىٍعتيكيٍم؟ُقالوا:ُاَّللَُّي ٍمُلًرىٍغبىةوُكىالى

ُ ُالذمُكيٍنتي ثىٍتُحىًديثناُكىافىقى ُنىٍصرىانًيِّا،ُفىجىاءىُفػىبىايىعىُكىأىٍسلىمى،ُكىحدَّ ُكافىُرىجيبلن ارًمَّ ًيمناُالدَّ ألفَُّ٘تى
ُفُسىًفينىةوُْتىٍُ رىًكبى ثىٍتُأنَّوُي ُأيحىدًٌثيكيٍمُعنُمىًسيًحُالدَّجَّاًؿ،ُحدَّ مو ًُمن٠ُتٍى ًثُتىُرىجيبلن رًيَّةو،ُمعُثىبلى

ُـى ا ُ.ِٕٖ...(ُاٟتديثُكىجيذى

ُكجوُالداللة:ُأفُالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُاكتفىُٓتربُ٘تيمُهنع هللا يضرُلوُكصٌدقوُبلُٚتعُالناسُكحدثهمُبذلك.

ُ:ُ)نٌضرُهللاُامرأُ:ُعنُعبدهللاُبنُمسعودُهنع هللا يضرُقاؿُ:ُقاؿُرسوؿُهللاُملسو هيلع هللا ىلصالدليلُاٟتادمُعشر
ُكماُٝتعُفربُمبلغُأكعىُمنُسامع( ُ.ِٖٖٝتعُمناُشيئناُفبلغو

قاؿُالشافعيُرٛتوُهللا:ُ)فلماُندبُرسوؿُهللاُملسو هيلع هللا ىلصُإذلُاستماعُمقالتوُكحفظهاُكأدائهاُامرأُ
ُبوُاٟتجةُعلى منُأدلُُيؤديهاُكاالمرئُكاحدُدؿُعلىُأنوُالَُيمرُأفُيؤدمُعنوُإالُماُتقـو

إليوُألنوُإ٪تاُيؤدمُعنوُحبلؿُكحراـ٬ُتتنبُكحدُيقاـُكماؿُيؤخذُكيعطىُكنصيحةُفُدينُ
ُ.ِٖٗكدنيا(

:ُعنُأّبُىريرةُكزيدُبنُخالدُرضيُهللاُعنهماُفُقصةُالعسيفُكفيوُقاؿُالدليلُالثاينُعشر
فارٚتها(ُفاعًتفتُُإذلُامرأةُىذاُفإفُاعًتفتُ-لرجلُمنُأسلمُُ–ملسو هيلع هللا ىلصُ:ُ)كاغدُيُأنيسُ

 .َِٗفرٚتها

ُفاعتمدُالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُخربهُفُاعًتافهاُمعُماُفيوُمنُإقامةُحدُكقتلُنفسُمسلمة.
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 .5ٕٕٗرواه مسلم فً صحٌحه  
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 .ٖٓٗ-ٕٓٗالرسالة  
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 .51ٙٔومسلم  5ٕٓٔرواه البخاري  



 

 
ٔٔ5 

عليوُ ُصىلَّىُهللاُي الدليلُالثالثُعشر:ُعنُحذيفةُبنُاليمافُهنع هللا يضرُقاؿ:ُجىاءىُأٍىلي٧ُتىٍرىافىُإذلُالنيبًٌ

ُلوُكسلَّمىُفىقالوا:ُابٍػعىٍثُلىنىاُرىجُي (ُفىاٍستىٍشرىؼى ُأًمُتو ُأًمينناُحىقَّ ُإلىٍيكيٍمُرىجيبلن ىبٍػعىثىنَّ :ُ)ألى ُأًمينناُفػىقىاؿى بلن
ُعيبػىٍيدىةىُبنىُاٞتىرَّاحًُ ُأابى ُفػىبػىعىثى النَّاسي

ُِٗ.ُ

ُكافىُييصىلًٌيُالدليلُالرابعُعشر عليوُكسلَّمى ُهللًاُصىلَّىُاَّللَُّي :ُعنُأنسُبنُمالكُهنع هللا يضرُ:ُأفَُّرىسوؿى
ىٍقًدًس،ُفػىنػىزىلىٍت:ُ)٨تىٍُ

ُبػىٍيًتُا١ت ُوى لىةنُتػىٍرضىاىىاُفػىوىؿًٌ ًُقبػٍ ُفُالسَّمىاًءُفػىلىنػيوىلًٌيػىنَّكى ُكٍجًهكى قىٍدُنػىرىلُتػىقىلُّبى
ـًُ ىٍسًجًدُاٟتىرىا

ُا١ت ُشىٍطرى  (ُكٍجهىكى

ًةُالفىٍجًر،ُكقٍدُصىلٍَّواُرىٍكعىةُن ُرىجيلهًُمنُبىًٍتُسىلىمىةىُكىيٍمُريكيوعهُفُصىبلى لىةىُفىمىرَّ ُالًقبػٍ ُإفَّ ،ُفػىنىادىل:ُأالى
لىةًُ ُالًقبػٍ ُكماُىيٍم٨ُتىٍوى قٍدُحيوًٌلىٍت،ُفىمىاليوا

ِِٗ.ُ

ُقاؿُالشافعيُرٛتوُهللا:

ُكانواُعلىُقبلةوُفرضُهللاُعليهمُاستقبا٢تا.ُكدلُ )كأىليُقباءوُأىليُسابقةُمنُاألنصارُكفقو،ُكقد
ُعليه مُاٟتجة،ُكدلُيلقواُرسوؿُهللا،ُكدلُيكن٢ُتمُأفُيىدىعواُفرضُهللاُفُالقبلةُإالُٔتاُتقـو

منُ يسمعواُماُأنزؿُهللاُعليوُفُٖتويلُالقبلة،ُفيكونوفُمستقبلُتُبكتابُهللاُكسنةُنبيوُٝتاعاُن
ُكافُعندىمُمنُأىلُالصدؽ:ُعنُفرضوُُ رسوؿُهللاُكالُٓتربُعاٌمةو،ُكانتقلوآُتربُكاحد،ُإذا

ثُعليهمُمنُٖتويلُالقبلة.ُكدلُيكونواُكافُعليهم،ُفًتكوهُإذلُماُأخربىمُعنُالنيبُأنوُأىحد
ُكافُمنُأىلُالصدؽ.ُُُ-إفُشاءُهللاُُ-ليفعلوهُ ٓتربُإالُعنُعلمُأبفُاٟتجةُتثبيتُٔتثلو،ُإذا

مثلُىذاُالعظيمُفُدينهمُإالُعنُعلمُأبف٢ُتمُإحداثىو.ُكالُيدعوفُأفُ كالُلييحدثواُأيضاُن
ُكافُماُقىبلواُ منُخربُالواحدُعنُرسوؿُهللاُفُٖتويلُٮتربكاُرسوؿُهللأُتاُصنعواُمنو.ُكلو

ُكنتمُعلىُقبلةو،ُكدلُُ-إفُشاءُهللاُُ-القبلة،ُكىوُفرض:٦ُتا٬ُتوز٢ُتم،ُلقاؿ٢ُتمُ رسوؿُهللا:ُقد

                                                             
ٕ5ٔ

 .ٕٕٓٗومسلم  8ٖٔٗرواه البخاري  
ٕ5ٕ

 .1ٕ٘رواه مسلم  



 

 
ٕٔٓ 

ُ ُعليكمُبوُحجةُمنُٝتاعكمُمٍت،ُأكُخرًبُعامةوُأكُأكثرى يكنُلكمُتركهاُإالُبعدُعلمُتقـو
ُ.ِّٗمنُخربُكاحدُعٍت(

ُ:ُعنُأنسُهنع هللا يضرالدليلُا٠تامسُعشر ُعيبػىٍيدىةىُبنى ُطىٍلحىةىُاألٍنصىارًمَّ،ُكأىابى ُأٍسًقيُأابى ُكيٍنتي ُقاؿُ:
ُ ًُمنُفىًضيخو ُشىرىاابن ُكىٍعبو ُُ-اٞتىرَّاًح،ُكأيّبىَُّبنى ٍره ُقٍدُ-كىوُ٘تى :ُإفَُّا٠تىٍمرى ُفىقاؿى ،ُفىجىاءىىيٍمُآتو

،ُقيٍمُإذلُىًذهُاٞتًرىارًُ ُأبوُطىٍلحىةى:ُيُأنىسي ُإذلُُحيٌرًمىٍت،ُفىقاؿى :ُفػىقيٍمتي ُأنىسه فىاٍكًسٍرىىا،ُقاؿى
ُاٍنكىسىرىتٍُ ُلىنىاُفىضىرىبٍػتػيهىاُأبىٍسفىًلًوُحىتَّ ًمٍهرىاسو

ِْٗ.ُ

ُقاؿُالشافعيُرٛتوُهللا:ُ

ُكافُ ُصحبتوُاب١توضعُالذمُالُيينًكرهُعادل.ُكقد )كىؤالءُفُالعلمُكا١تكافُمنُالنيبُكتػىقىدُّـً
يشربونو،ُفجاءىمُآتُكأخربىمُبتحرًنُا٠تمر،ُفأمرُأبوُطلحةُ كىوُُ-الشرابُعندىمُحبلالُن

مالكُُاٞترارُُبكسرُاٞترار،ُكدلُيقلُىو،ُكالىم،ُكالُكاحدُمنهم:٨ُتنُعلىُٖتليلهاُحىتُ
،ُنلقىُ رسوؿُهللاُمعُقربوُمناُأكَُيتيناُخربُعامَّة.ُكذلكُأهنمُالُييهرًيقوفُحبلالن،ُإىراقيوُسىرىؼه

ُكافُقًبلواُُ-كليسواُمنُأىلو.ُكاٟتاؿُفُأهنمُالُيدىعوفُإخبارُرسوؿُهللاُماُفعلوا،ُكالُيىدىعُ لو
ُ.ِٓٗ:ُأفُينهاىمُعنُقبولو(-منُخربُالواحدُليس٢ُتمُ

نُعباسُرضيُهللاُعنهماُأفُعمرُبنُا٠تطابُهنع هللا يضرُأىبُدخوؿُ:ُكعنُابالدليلُالسادسُعشر
الشاـُكقاؿُ:ُ)نفرُمنُقدرُهللاُإذلُقدرُهللا(ُ...ُفجاءُعبدالرٛتنُبنُعوؼُككافُمتغيبناُفُ
ُ: لَّمىُيقوؿي عليوُكىسى ُهللًاُصىلَّىُاَّللَُّي ُرىسوؿى ٍعتي بعضُحاجتوُفقاؿ:ُإفًَُّعنًدمًُمنُىذاًُعٍلمنا،ُٝتًى

:ُُ)إذىا ُكأىنٍػتيٍمُهبىاُفبلُٗتىٍريجيواًُفرىارناُمنو(ُقىاؿى ُفبلُتػىٍقدىميواُعليو،ُكإذىاُكقىعىُأبىٍرضو ٍعتيٍمُبوُأبىٍرضو ٝتًى

اٍنصىرىؼُى ُمثيَُّ عيمىري فىحىًمدىُاَّللَُّى
ِٗٔ.ُ
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 .8ٓٗ-ٙٓٗالرسالة ص  
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ٕٔٔ 

:ُتػيٍفيتُأىٍفُالدليلُالسابعُعشر ًبتو ُزىٍيديُبنيُاثى ُإٍذُقاؿى ُمعُاٍبًنُعىبَّاسو ُكيٍنتي :ُعنُطاككسُقاؿ:
نىةىُ ،ُفىسىٍلُفيبلى :ُإمَّاُالى ُلوُابنيُعىبَّاسو ُعىٍهًدىىاُابلبػىٍيًت،ُفىقاؿى ،ُقػىٍبلىُأىٍفُيىكوفىُآًخري ُاٟتىاًئضي تىٍصديرى
ُإذلُ ًبتو :ُفػىرىجىعىُزىٍيديُبنيُاثى عليوُكسلَّمى؟ُقاؿى ُهللًاُصىلَّىُاَّللَُّي ُرىسوؿي األٍنصىارًيَّةى،ُىٍلُأىمىرىىىاُبذلكى

ُيىٍضحُى ٍقتُىاٍبًنُعىبَّاسو ُقٍدُصىدى ُإالَّ :ُماُأىرىاؾى ُكىىوُيقوؿي كي
ِٕٗ.ُ

ُحىًديثناُعىٍنُرىاًفًعُالدليلُالثامنُعشر :ُفػىنػيبًٌئى ،ُقىاؿى ُاأٍلىٍرضى ُكىافىَُيىٍجيري ، ،ُأىفَُّاٍبنىُعيمىرى ًفعو :ُعىٍنُانى
ُعيميومىتًُ ُعىٍنُبػىٍعضي :ُفىذىكىرى ًإلىٍيًو،ُقىاؿى ُّبُمىعىوُي :ُفىاٍنطىلىقى ،ُقىاؿى ٍُبًنُخىًديجو ًُفيًوُعىًنُالنَّيبًٌ ًو،ُذىكىرى

ُفػىلىٍمَُيىٍجيٍرهُي اٍبنيُعيمىرى :ُفػىتػىرىكىوُي ًُكرىاًءُاأٍلىٍرًض(ُقىاؿى نػىهىىُعىٍن لَّمىُ)أىنَّوُي عىلىٍيًوُكىسى صىلَّىُهللاُي
ِٖٗ.ُ

عليوُكسلَّمىُأنَّوُالدليلُالتاسعُعشر ُصىلَّىُهللاُي ُ:ُعنُسعدُبنُأّبُكقاصُهنع هللا يضرُعىٍنُالنيبًٌ مىسىحى
ُشيئناُسىٍعده،ُ :ُنػىعىٍم،ُإذىاُحىدَّثىكى ُفىقاؿى ُعنُذلكى ُعيمىرى ُسىأىؿى علىىُا٠تيفٍَُّتًُكأفَُّعىٍبدىُاَّللًَُّبنىُعيمىرى

رىهُي عليوُكسلَّمى،ُفبلُتىٍسأىٍؿُعٍنوُغىيػٍ عىًنُالنَّيبٌُصىلَّىُهللاُي
ِٗٗ.ُ

ُالبًنُعبَّالدليلُالعشركفُ ُ:ُإفَُّنىوفناُالًبكارلَُّيزعميُ:ُعنُسعيدُبنُجبَتُرٛتوُهللاُقاؿ:ُقلتي اسو
ُاَّللًَُّ،ُ ُعدكُّ ُكذبى :ُ ُٔتوسىىُصاحًبُا٠تىضًرُ،ُقاؿى ُبٍتُإسرائيلىُليسى أفَُّموسىىُصاحبى
ـىُموسىىُ ُ:ُقا علىيًوُكسلَّمىُيقوؿي ُاَّللًَُّصلَّىُاَّللَُّي ُرسوؿى ُ:ًُٝتعتي ُ،ُيقوؿي ُكعبو ُأيّبَُّبنى ًٝتعتي

علىيًوُإذُدلُيردَُُّخطيبناُفُبٍتُإسرائيلىُ،ُفسيًئلُى ُاَّللَُّي ُ:ُأانُأعلميُ،ُفعىتبى ُالنَّاًسُأعلميُ؟ُفقاؿى :ُأمُّ
)....ُ ُأعلميُمنكى اًُمنُعبادمُٔتىجمًعُالبحريًنُىوى إليًوُأفَُّعبدن العلمىُإليًوُ،ُفأكحىىُاَّللَُّي

ََّ.ُ

ُكيفُاحتجُابنُعباسُعلىُنوؼُالبكارلُٓتربُآحادُٓتربُأّبُبنُكعب٦ُتاُيدلكُعلىُ فانظر
ُنوُمتقررُعندهُحجيةُخربُاْلحادُإذُلوُدلُيكنُحجةُعنده١ُتاُاحتجُبوُهنع هللا يضر.أ
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ٕٕٔ 

قاؿُالشافعيُرٛتوُهللا:ُ)فابنُعباسُمعُفقهوُككرعوُييثبتُخربُأّبُبنُكعبُعنُرسوؿُهللاُ
ُبوُامرأُمنُا١تسلمُت،ُإذُحدثوُأّبُبنُكعبُعنُرسوؿُهللأُتاُفيوُداللةُعلىُأفُ حىتُييكىذًٌبى

ُا٠تضر(ُموسىُبٍت ُ.َُّإسرائيلُصاحبي

كقاؿُالغزارل:ُ)تواترُكاشتهرُعملُالصحابةُٓتربُالواحدُفُكقائعُشىتُالُتنحصرُكإفُدلُ
ُ.َِّتنحصرُكإفُتتوافرُآحادىاُفيحصلُالعلمُٔتجموعها(

ُ

ُ:ُإٚتاعُالعلماءُعلىُحجيةُأخبارُاْلحاد:الدليلُاٟتادمُكالعشركف

لناسُأفُيقوؿُفُعلمُا٠تاصة:ُأٚتعُقاؿُالشافعيُرٛتوُهللا:ُ)كلوُجازُألحدُمنُا -
ا١تسلموفُقدٯتناُكحديثناُعلىُتثبيتُخربُالواحدُكاالنتهاءُإليوُأبنوُدلُيعلمُمنُفقهاءُ
ا١تسلمُتُأحدُإالُكقدُثبتوُجازُرلُكلكنُأقوؿ:ُدلُأحفظُعنُفقهاءُا١تسلمُتُأهنمُ

ُ.َّّاختلفواُفُتثبيتُخربُالواحدُٔتاُكصفتُمنُأفُذلكُموجودناُعلىُعلمهم(
- ُ التَّاًبًعُتىُكىمىٍنُبػىٍعدىىيٍمًُمنى ُكىافَّةُي ُكىافى قاؿُا٠تطيبُالبغدادمُ:ُ)عىلىىُاٍلعىمىًلًُٓتىربىًُاٍلوىاًحًد

ليٍغنىاُعىٍنُأىحىدوُ يػىبػٍ اُ،ُكىدلىٍُ ُكىٍقًتنىاُىىذى اٍلفيقىهىاًءُا٠تٍىالًًفُتىُ،ًُفُسىائًًرُأىٍمصىاًرُاٍلميٍسًلًمُتىًُإذلى
ًُلذُى ًُمنػٍهيٍمًُإٍنكىاره ُكىافى ،ًُإٍذُلىٍو يًعًهٍمُكيجيوبىوُي ُأىفًَُّمٍنًُديًنُٚتًى ُعىلىٍيًوُ،ُفػىثػىبىتى ُاٍعًتىاضه ُكىالى ًلكى

أىٍعلىمي( ًبًوًُفيًوُ،ُكىاَّللَُّي ٔتىٍذىى ُعىٍنوُي نىاُا٠تٍىبػىري ُيػىرىلُاٍلعىمىلىًُبًوُلىنيًقلىًُإلىيػٍ ُكىافىُالى ًفيًهٍمُمىٍن
َّْ. 

:ُ)كأٚتعُأىلُالعلمُمنُأىلُالفقوُكاألثرُفُٚتيعُقاؿُابنُعبدالربُا١تالكيُرٛتوُهللا -
ُُ-األمصارُ علىُقبوؿُخربُالواحدُالعدؿُكإ٬تابُالعملُبو،ُإذاُثبتُُ-فيماُعلمتي

كدلُينسخوُغَتهُمنُأثرُأكُإٚتاع،ُعلىُىذاُٚتيعُالفقهاءُفُكلُعصرُمنُلدفُ
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ٕٖٔ 

عدُالصحابةُإذلُيومناُىذا،ُإالُا٠توارجُكطوائفُمنُأىلُالبدعُشرذمةُالُت
 .َّٓخبلفنا(

ُكانواُعلىُقبوؿُخربُالواحدُالثقةُعنُ - ُرٛتوُهللا:ُ)إفُٚتيعُأىلُاإلسبلـ قاؿُابنُحـز
ُكأىلُالسنةُكا٠توارجُكالشيعة،ُحىتُ النيبُملسو هيلع هللا ىلص،ُك٬ترمُعلىُذلكُكلُفرقةُفُعملها

 .َّٔحدثُمتكلموُا١تعتزلةُبعدُا١تائةُمنُالتاريخُفخالفواُاإلٚتاعُفُذلك(
:ُأفُقولكمُىذا٤ُتدثُدلُيسبقكمُإليوُأحدُمنُالسلفُبلُالسلفُعلىُخبلفوُالثاينُالوجوُ

 .َّٕفبلُدليلُلكمُعلىُىذاُالقوؿ

ُمثُأيضناُماُالدليلُعلىُالتفريقُبُتُمسائلُاالعتقادُكمسائلُاألحكاـُفُاألخذُابْلحاد.

ُككلُقوؿُالُدليلُعليوُفُشرعناُفهوُابطلُ.

َُيىٍذىفًُبًوُاَّللَُّيأىـ٢ٍُتىيٍمُقاؿُتعاذل:ُ) ُالدًٌيًنُمىاُدلٍى شىرىعيوا٢ُتىيمُمًٌنى (ُفإفُقلتمُىوُشرعُهللاُقلناُ:ُشيرىكىاءُي
ُأينُالدليل؟.

ـىًُدينناكقاؿُتعاذل:ُ) ٍسبلى ُلىكيميُاإٍلً ُعىلىٍيكيٍمُنًٍعمىيًتُكىرىًضيتي ُلىكيٍمًُدينىكيٍمُكىأىٍ٘تىٍمتي (ُاٍليػىٍوـىُأىٍكمىٍلتي
الةُكدلَُيتُعليهاُبدليلُصحيحُفقدُزعمُأفُالدينُانقصُشاءُأـُفمنُابتدعُفُالدينُمق

ُأىب.

حدثُمردكدُعليكمُغَتُ
ي
كالقاعدةُأفُكلُىذهُاحملداثتُمردكدُعلىُأصحاهباُفقولكمُا١ت

مقبوؿُٟتديثُعائشةُاهنع هللا يضرُعنُالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُأنوُقاؿُ:ُ)منُأحدثُفُأمرانُىذاُماُليسُمنوُفهوُ
ُ.َّٖرد(
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ٕٔٗ 

يو:ُىذهُمسألةُعقديةُفنحنُنطالبكمُٔتاُتطالبونناُبوُإيتوانُبدليلُمتواترُليسُآبحادُفإفُتنب
ُ.َّٗاستدللتمُعليناُآبحادُفأنتمُمتناقضوف

ُمنُذلكُأفُتتفاكتُعقائدُا١تسلمُتُبيافُذلك:الوجوُالثالثُ ُ:ُيلـز

ربُيقينناُمقطوعناُبوُألنوُٝتعوُمنُلوُأفُصحابيناُٝتعُمنُالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُحديثناُفُالعقيدةُفإنوُيعت
ٌفُرسوؿُهللاُملسو هيلع هللا ىلصُمباشرةُفيجبُعليوُاعتقادهُبينماُمنُدلُيسمعوُمنُالصحابةُكمنُجاءُ

بعدىمُإذلُقياـُالساعةُال٬ُتبُعليوُاعتقادهُكىكذاُدكاليكُفُابقيُمسائلُاالعتقادُاليتُدلُ
ُادُ.يسمعهاُمنُالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُإالُآح

كا١تسلموفُعقيدهتمُكاحدةُفإفُالطريقُا١تؤدمُإذلُهللاُكاحدُكىوُىدمُالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُكطريقوُفمنُ
ُدلُيكنُعلىُىذاُالطريقُفهيهاتُىيهاتُكصولوُإذلُهللا.

ا) ذى ًلكيٍمُكىصَّاكيمُُكىأىفَُّىىى ًبيًلًوُُۚذىى ًُبكيٍمُعىنُسى ُتػىتًَّبعيواُالسُّبيلىُفػىتػىفىرَّؽى ًصرىاًطيُميٍستىًقيمناُفىاتًَّبعيوهيُُۖكىالى

ُ.َُّ(ُفالصراطُكاحدُكالُيتأتىُذلكُمعُعقائد٥ُتتلفةًصرىاًطي(ُقاؿُ:ُ)ًبًوُلىعىلَّكيٍمُتػىتػَّقيوفُى

ُىذاُإبطاؿُاألخذُابٟتالوجوُالرابعُ ديثُمطلقناُألفُٚتاىَتُا١تسلمُتُخصوصناُ:ُمنُلواـز
قبلُالتدكينُكالكتابةُللسنةُإ٪تاُكصلتهمُاألحاديثُبطريقُاْلحادُكالذينُكصلهمُشيءُمنوُ
عنُطريقُالتواترُإ٪تاُىمُأفرادُقليلوفُفُكلُعصرُتوجهواُلتتبعُطرؽُاٟتديثُكإحصائهاُ

ُ.فاجتمعُعندُكلُكاحدُمنهمُعددُالُأبسُبوُمنُاٟتديثُا١تواتر

:ُأفُالذمُ٭تكمُبتواترُاٟتديثُىوُالعادلُابٟتديثُفإذاُقاؿُاحملدث:ُالوجوُا٠تامسُ
)اٟتديثُمتواتر(ُردُقولوُألنوُفردُكيشًتطُتواترُذلكُعنُعددُمنُالعلماءُيبلغوفُعددُ
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ُعلىُقاعدتكمُإلثباتُالتواترُمنُتواترُالعلماءُعلىُإثباتوُكىذاُماُدلُيقلُبوُأحدُ التواترُفيلـز
ُ.ُُّثٌيُاإلسبلـُألبتةمن٤ُتدٌُ

ُفإفُقلتمُ:ُليسُشرطناُتواترُاٟتكمُبتواترُاٟتديثُعنُاحملدثُت.

قلناُ:ُيلزمكمُأيضناُحينماُقبلتمُقوؿُكاحدُمنُاحملدثُتُأفُتقوؿُركايةُاحملدثُالواحدُالثقةُُ
ُفُركايتوُللحديث.

لكمُككذلكُفإفُقلتمُ:ُٮتشىُعليوُا٠تطأُفُركايةُاٟتديثُأكُنقلوُأكُماُإذلُذلكُقلناُ
ُكلوُفُحكمُاحملدثُالواحدُعلىُاٟتديثُابلتواتر ُ.ُِّٮتشىُىذا

ُكذلكُألفُركاهتاُىمُركاةُأحاديثُالوجوُالسادسُ :ُأنوُيلزمكمُأفُتردكاُأحاديثُاألحكاـ
االعتقادُفكماُأنكمُالُتصدقوهنمُفُأحاديثُاالعتقادُفكذلكُالُتصدقوىمُفُاألحكاـُ

 .فالركاةُىمُىمُفُضبطهمُكعدالتهم

كىذاُكردُعنُبعضُالسلفُاإلشارةُإليوُفعنُعبادُبنُالعواـُقاؿ:ُقدـُعليناُشريكُفسألناهُ
عنُاٟتديثُ:ُ)إفُهللاُينزؿُليلةُالنصفُمنُشعباف(ُقلناُ:ُإفُقومناُينكركفُىذهُاألحاديثُ

قاؿُ:ُ)فماُيقولوف؟(ُقلناُ:ُيطعنوفُفيهاُفقاؿ:ُ)إفُالذينُجاءكاُُ-يعٍتُأحاديثُالنزكؿُُ–
ُرمضافُهبذهُ األحاديثُىمُالذينُجاءكاُابلقرآفُكأبفُالصلواتُٜتسُكْتجُالبيتُكبصـو

ُ.ُّّفماُنعرؼُهللاُإالُهبذهُاألحاديث(

ُ ؟ُكىالًَّذينى ُكىٍيفى ًُفيهىا: ُنػىقيوؿي اُنػيٍؤًمنيُهًبىاُ،ُكىالى ُكيلُّهى كقاؿُاإلماـُاْلجرمُرٛتوُهللا:ُ)ىىًذًهُالسُّنىني
ُ،ُنػىقىليواُىىًذًهُالسُّنىنى:ُىيميُا يىاـً ًةُ،ُكىالزَّكىاًةُ،ُكىالصًٌ نىاُالسُّنىنىًُفُالطَّهىارىًةُ،ُكىًفُالصَّبلى ُنػىقىليواًُإلىيػٍ لًَّذينى

ُقػىبيوؿُو ُ،ُفػىقىًبلىهىاُاٍلعيلىمىاءيًُمنػٍهيٍمُأىٍحسىنى ًؿُكىاٟتٍىرىاـً ًُمنىُاٟتٍىبلى ُُاٟتج،ُكىاٍٞتًهىاًدُ،ُكىسىائًًرُاأٍلىٍحكىاـً ،ُكىالى

                                                             
ٖٔٔ

 .٘ٔرسالة األلبانً ص  
ٖٕٔ

 .1ٔاأللبانً ص رسالة  
ٖٖٔ

 وسنده صحٌح. 1ٖٕ/ٔرواه عبدهللا بن اإلمام أحمد فً السنة  



 

 
ٕٔٙ 

؟ُيػىريدُُّىىًذًهُا ُكىٍيفى : ًُفيهىاُأىٍكُرىدَّىىاُ،ُأىٍكُقىاؿى ُاٍلميٍعتىزًلىًةُ،ُفىمىٍنُعىارىضى ُمىٍذىىبى ُمىٍنُيىٍذىىبي لسُّنىنىًُإالى
ميوهيُكىاٍحذىريكهي( فىاهتًَّ

ُّْ.ُ

كقاؿُاإلماـُالسجزمُرٛتوُهللاُ:ُ)ككجدانُركاةُىذهُاألحاديثُأئمةُا١تسلمُتُكصدكرىمُ
عنُسلف،ُكى مُمنُأىلُالعدالةُالظاىرة،ُكا١ترجوعُإليهمُكإذلُكعلماءىمُكثقاهتمُخلفاُن

ُكسفيافُالثورم،ُكمالكُبنُأنسُاألصبحي،ُكٛتادُبنُزيدُ فتاكيهمُفُالدماءُكالفركج،
ُاألزدمُكسفيافُبنُعيينةُا٢تبلرل،ُكعبدُهللاُبنُا١تبارؾُا١تركزم،ُكأمثا٢تم.

ُكحا٢تم، ُكلُمنُقبلهمُكبعدىمُمنُحالوُفُالعلمُكالعدالة فغَتُجائزُأفُيكذبُُكفُطبقة
ُ.ُّٓخربىم(

:ُأفُتفريقكمُبُتُاألخذُأبحاديثُاْلحادُفُالعقيدةُكاألحكاـُإ٪تاُبٍتُعلىُالوجوُالسابعُ
اعتقادُ:ُأفُالعقيدةُالُيقًتفُمعهاُعملُكاألحكاـُالُيقًتفُمعهاُعقيدةُكىذاُابطلُبُتُ

ُالبطبلف.

ُيغتسلُكيتوضأُللنظافةُأكُيصليُترٌُ ُتطببناُأكُ٭تجُبيافُذلكُ:ُلوُأفُرجبلن يضناُأكُيصـو
اُأفُهللاُتبارؾُكتعاذلُأكجبوُعليوُكتعبدهُبو١ُتاُأفادهُذلكُشيئناُ سياحةُالُيفعلُذلكُمعتقدن
حىتُيعتقدُأفُهللاُأكجبوُعليوُكلذلكُجعلُهللاُالقوؿُفُأحكاموُغَتُعلمُافًتاءُعليوُكالُ

ُ:ُ)ُٮتفىُأفُمسألةُالكذبُعلىُهللاُمنُمسائلُاالعتقادُقاؿُتعاذل ُتػىقيوليواُلًمىاُتىًصفي كىالى
ُيػىٍفتػىريكفىُ ُالًَّذينى ًُُۚإفَّ ـهُلًٌتػىٍفتػىريكاُعىلىىُاَّللًَُّاٍلكىًذبى اُحىرىا ذى ُكىىىى ؿه اُحىبلى ذى ُىىى عىلىىُاَّللًَُّأىٍلًسنػىتيكيميُاٍلكىًذبى

ُيػيٍفًلحيوفُى ُالى ُكذبُ(ُمثُأيضناُ:ُأفادتُاْليةُأفُالتحرًنُكالتحليلُبدكفُإذفُمنُهللااٍلكىًذبى
ُكناُمتفقُتُعلىُجوازُالتحليلُكالتحرًنُْتديثُاْلحادُكأنناُبوُننجوُمنُ كافًتاءُعليوُفإذا

                                                             
ٖٔٗ

 .1ٙٓٔ/ٕالشرٌعة  
ٖٔ٘

 .8ٖٕ-8ٕٔالرد على من أنكر الحرف والصوت ص  



 

 
ٕٔ1 

التقوؿُعلىُهللاُفكذلك٬ُتوزُإ٬تابُالعقيدةُْتديثُاْلحادُكالُفرؽُكمنُادعىُالفرقافُفعليوُ
ُ.ُّٔالربىافُمنُكتابُهللاُكمنُسنةُرسولوُملسو هيلع هللا ىلصُكدكفُذلكُخرطُالقتاد

ُردُمثُ أيضناُمنُأحاديثُاألحكاـُماُتضمنُمسائلُفُالعقيدةُفإنوُعلىُقاعدتكمُىذهُيلـز
ُكحديثُ:)ًإذىاُفػىرىغىُأىحىديكيٍمُ أحاديثُاألحكاـُ)اْلحادية(ُاليتُتضمنتُمسائلُفُاالعتقاد

اًبُجىهىنَّمى،ُ :ًُمٍنُعىذى ُالتَّشىهًُّدُاٍْلًخًر،ُفػىٍليػىتػىعىوٍَّذُاًبهلًلًُمٍنُأىٍربىعو نىًةًُمنى اًبُاٍلقىرٍبً،ُكىًمٍنًُفتػٍ كىًمٍنُعىذى
اٍلمىٍحيىاُكىاٍلمىمىاًت،ُكىًمٍنُشىرًٌُاٍلمىًسيًحُالدَّجَّاًؿ(

ُّٕ.ُُّٖ

ُ:ُمثُأنتمُمتناقضوفُفإنكم٦ُتاُٖتتجوفُبوُفُاببُاالعتقادُأحاديثُاْلحادُ:ُالوجوُالثامنُ

ُفمنُذلكُاستداللكمُف:

ُمسألةُرؤيةُهللاُتبارؾُكتعاذل: -
ُ–.ُُّٗهنع هللا يضرُ:ُأفُالنيبُملسو هيلع هللا ىلص١ُتاُسئلُىلُرأيتُربكُ؟ُقاؿُ:)نورُأىنُأراه(ُْتديثُأّبُذر

 -َِّاستدؿُبوُا٠تليليُعلىُقولوُفُمسألةُالرؤيةُ

ُمسألةُالقوؿُٓتلقُالقرآفُ: -
ـيُالقرآًفُُك ُْتديثُمعقلُبنُيسارُهنع هللا يضرُعنُالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُأنوُقاؿُ:ُ)البقرةيُسىنا ذيركتيوُنزؿُمعُكلًٌ

ُاٍلقىيُّوـُيآيةوُمنهاُٙتانوفُملىكناُكاٍستىخرىجتُ) ُاٟتٍىيُّ ُىيوى ًُإلىوىًُإالَّ الى (ُمنُٖتًتُالعرًشُفوصىلتُهللاُي
 -ِِّاستدؿُبوُا٠تليليُأيضناُعلىُقولوُفُمسألةُخلقُالقرآفُ–.ُُِّهبا(

                                                             
ٖٔٙ

 .ٕٓ-5ٔرسالة األلبانً ص  
ٖٔ1

 .88٘رواه مسلم  
ٖٔ8

 .ٕٕرسالة األلبانً ص  
ٖٔ5

وابن منده فً  5ٔ8والبللكائً  8ٖٓٓوالطبرانً فً األوسط  1ٙٗ والطٌالسً 8ٕٕٖوالترمذي  1ٕٕ٘ٔوأحمد  18ٔرواه مسلم  

ْن َخالٍِد كلهم عن أبً ذر رضً هللا عنه ولم ٌروه عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص غٌره ثم أًٌضا لال الطبرانً : )لَْم ٌَْرِو َهذَا اْلَحِدٌَث عَ  11ٔاإلٌمان 
ْحَمِن بِْن الُْمفَضَِّل( فً األوسط اْلَحذَّاِء إِالَّ الُْمْنِذُر ْبُن َحبٌٍِب, تَفَ  دَ بِِه: أَْحَمدُ ْبُن َعْبِد الرَّ  فالحدٌث من أخبار اآلحاد ببل رٌب. 1ٓٔ/8رَّ

ٖٕٓ
 هــ. 5ٓٗٔط .   5ٗالحك الدامغ ص  
ٖٕٔ

كلهم عن معمل بن ٌسار ودمحم بن نصر المروزي فً مختصر  1ٖٓٔوالروٌانً  ٔٔ٘والطبرانً فً الكبٌر  ٖٕٓٓٓرواه أحمد  

عن معمل وعن أبً هرٌرة وهو حدٌث ضعٌف وانظر تكلم األلبانً علٌه وبٌانه لضعفه فً سلسلة األحادٌث الضعٌفة  8ٌٙٔام اللٌل ل
 ٕ٘٘/ٖعن طرٌك سهل بن سعد وسنده ضعٌف سلسلة األحادٌث الضعٌفة  1ٕ1ٔوروى نحوه ابن حبان فً الموارد  188/ٗٔ

 دم اتهامن لنا بؤننا نحتج فً االعتماد بؤحادٌث فٌها ممال وهذا بٌان لن بمن ٌحتج بها.فالحدٌث جمع بٌن أمرٌن : آحاد وضعٌف ولد تم
ٖٕٕ

 .15ٔالحك الدامغ ص  



 

 
ٕٔ8 

ُفُمسألةُخلودُأىلُالكبائرُفُالنار:ُ -
ُْتديثُابنُمسعودُهنع هللا يضر ُكيلًٌ دى ُمرفوعناُ:ُ)لوُقيلُألىًلُالناًرُ:ًُإنَّكٍمُماًكثوفىُفُالناًرُعدى

ُحصاةوُٟتزًنواُ ُكيلًٌ دى حصاةوُفُالدنياُ،ُلفىرًحيواُهًباُ،ُكلىٍوُقيلىُألٍىًلُاٞتنًَّةُ:ًُإنَّكيٍمُماًكثوفىُهًباُعدى
،ُكلىًكٍنُجيًعلى٢ُتىيميُاألىبىدي(

 -ِّْاستدؿُبوُا٠تليليُ–.ُِّّ

رىًعيَّةن،ُفػىلىٍمُ٭تىيٍطهاُكْتديثُم عقلُبنُيسارُهنع هللا يضرُعنُالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُقاؿُ:ُ)ماًُمنُعىٍبدوُاٍستػىٍرعاهيُاَّللَُّي
ٍدُراًئحىةىُاٞتىنًَّة( ٬تًى ُدلىٍُ بنىًصيحىةو،ُإالَّ

ُ-ِّٔاستدؿُبوُا٠تليليُعلىُقولو–.ُُِّٓ

ا،ُقػىٍوـهُمعهيٍمُكْتديثُأّبُىريرةُهنع هللا يضرُعنُالنيبُملسو هيلع هللا ىلص أرى٫تي ُأنوُقاؿ:ُ)ًصٍنفاًفًُمنُأٍىًلُالنَّاًرُدلىٍُ
،ُريؤيكسيهينَُُّ ُماًئبلته ًيبلته ٦ُتي ُعارًيته ُكاًسياته ،ُكًنساءه ُكىأىٍذانًبُالبػىقىًرُيىٍضرًبيوفىُهباُالنَّاسى ًسياطه

ٍدفىُرًُ ُاٞتىنَّةى،ُكال٬ُتًى ُكىذاُكىأىٍسًنمىًةُالبيٍخًتُا١تائًلىًة،ُالُيىٍدخيٍلنى ٭تىها،ُكإفًَُّر٭تىهاُلىييوجىديًُمنُمىًسَتىًة
ُ-ِّٖاستدؿُبوُا٠تليليُ–.ُِّٕككىذا(

ٍتيواًُإلىٍيًوُميٍذًعًنُتى(ُ َُيى قاؿُتعاذلُ:ُ)كىًإفُيىكين٢ُتَّيميُاٟتٍىقُّ
ُِّٗ

ُ

كأحاديثُأخرُاستدؿُهباُكىيُآحادُلكنُأكتفئُتاُذيكرُفأرجوُأفُيكوفُقدُتبُتُلكُاٟتقُ
ُفُا١تسألة.

                                                             
ٖٕٖ

كلهم عن عبدهللا بن مسعود  ٗ٘ٔ٘والدٌلمً فً الفردوس  8ٙٔ/ٗوأبو نعٌم فً الحلٌة  8ٖٗٓٔرواه الطبرانً فً الكبٌر  

على النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال أبو نعٌم: " تفرد به الحكم بن حدٌث موضوع أصبًل مكذوب و ببل رٌب ثم أًٌضا زٌادة على ذلن هآحاد فالحدٌث 
ٌر( ظهٌر" وهذا كذاب كما لال ٌحٌى بن معٌن فهو كذاب تفرد بالحدٌث , لال ابن أبً حاتم عن هذا الحدٌث : )لَاَل أَبًِ: هَذَا حدٌٌث ُمنكَ 

 .1ٔ-1ٓ/ٕوالموضوعة لؤللبانً  وانظر سلسلة األحادٌث الضعٌفة 8ٕ٘/٘العلل 
ٖٕٗ

 . ٕٕٗالحك الدامغ ص  
ٖٕ٘

وأحمد  1ٖٗوالطبرانً فً الكبٌر  ٕٙٙوابن المبارن فً مسنده  ٖٙٔوابن عساكر فً معجمه  ٕٗٔومسلم  1ٔ٘ٓرواه البخاري  

 حدٌث حدٌث آحاد.عن عبدالرحمن بن سمرة فال 8ٓٗكلهم عن معمل بن ٌسار ورواه الشهاب المضاعً فً مسنده   ٖٕٗٔٓفً مسنده 

ٖٕٙ
 .ٕٕٗالحك الدامغ ص  
ٖٕ1

وابن حبان فً  ٕٖٓٙوالبٌهمً فً السنن الكبرى  18ٕ٘والبغوي فً شرح السنة   8ٙٙ٘وأحمد فً مسنده  8ٕٕٔرواه مسلم  
كلهم عن أبً  5ٗٔوالرامهرمزي فً أمثال الحدٌث  5ٓٙٙوأبو ٌعلى فً مسنده  8ٔٔٔوالطبرانً فً األوسط  1ٗٙٔصحٌحه 

 ً هللا عنه ولم ٌروه أحد عن غٌره فالحدٌث حدٌث آحاد.هرٌرة رض
ٖٕ8

 .ٕٕ٘الحك الدامغ  
ٖٕ5

 5ٗسورة النور  



 

 
ٕٔ5 

ُقولكمُإبطاؿُمشركعيةُالدعوةُإذلُهللاُمنُاْلحاد:التاسعالوجوُ ُ:ُمنُلواـز

فلوُأفُداعيةُأكُداعينتُخرجاُإذلُبلدُلكيُيدعوىمُإذلُاإلسبلـُدلُيقبلُقو٢تماُكدلُتقمُ
اٟتجةُعلىُا١تدعوينُفيكونوفُمعذكرينُّتهلهمُألفُاإلسبلـُإ٪تاُبلغهمُعنُىذينُالداعيتُتُ

ُيوُالُيلزمهمُأفُيؤمنوأُتاُجاءكاُبوُ،ُكىذاُالُيقولوُمسلم!!!.ك٫تاُأخبارىاُأخبارُآحادُفعل
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 :ُعقيدةُإبراىيم:ُانمسأنح انتاسؼح

قاؿُ)ـُ.ُر(ُفُالصفحةُالثانية:ُ)كىذاُنيبُهللاُإبراىيمُعليوُالسبلـُقاؿُعندُإظهارُعقيدتوُ:ُ
ُحُى) ُالسَّمىاكىاًتُكىاأٍلىٍرضى ُلًلًَّذمُفىطىرى ُكىٍجًهيى ُكىجٍَّهتي ُاٍلميٍشرًًكُتُىًإيٌنً ًُمنى (ُكدلُيزدُعلىًُنيفناُُۖكىمىاُأىانى

ُذلك(

ُمثلكم!! ُىذاُكهللاُاألمرُالعجيبُجعلتمُإبراىيمُعليوُالسبلـُمعطبلن

ُتليقُبوُسبحانوُذلكُأفُ قوؿُإبراىيمُعليوُالسبلـُىذاُالُيعٍتُأنوُالُيعتقدُأفُهللُصفااتن
ُمنوُأفُيكوفُ مؤمننأُتاُأكحىُإليوُربوُفهوُيؤمنُبربُذكرهُإلٯتانوُبربوُكتوجهوُإليوُيلـز

ُمتصفُبصفاتُتليقُبو.

ىذهُعقيدةُإبراىيمُعليوُالسبلـُكلوُفُذلكُعدةُمواقفُتثبتُإٯتانوُبصفاتُهللاُتبارؾُ
ُكتعاذلُمنها:

ُىىٍلُيىٍسمىعيونىكيٍمًُإٍذُتىٍدعيوفُىاحتجاجوُعلىُا١تشركُتُبقولو:ُ) (ُيىضيرُّكفُىأىٍكُيىنفىعيونىكيٍمُأىٍكُ*ُُقىاؿى
ُككذلكُقاؿُألبيو:ُ) ُيػيٍغًٍتُعىنكى ُكىالى ُيػيٍبًصري ُيىٍسمىعيُكىالى تػىٍعبيديُمىاُالى ُأىبىًتُدلُى ُأًلىبًيًوُيى ًإٍذُقىاؿى

ئنا يػٍ ُ(.شى

ُليسُ فاحتجُعلىُبطبلفُآ٢تتهمُبعدـُاتصافهاُهبذهُالصفاتُ:ُفكيفُلكمُأفُتعبدكاُرابن
ُيسمعُكليسُيبصرُكليسُينفعُأكُيضر.

اإلسبلـُابنُتيميةُرٛتوُهللاُتعاذل:ُ)ماُذكرهُهللاُعنُإبراىيمُعليوُالسبلـُيدؿُعلىُُقاؿُشيخ
ُكافُيثبتُماُينفونوُعنُهللاُفإفُإبراىيمُقاؿُ:) ُلىسىًميعيُالدُّعىاءًُأنو (ُكا١ترادُأنوًُإفَُّرىّبًٌ

ُكماُيقوؿُا١تصلي:ُٝتعُهللا١ُتنُٛتدهُكإ٪تاُيسمعُالدعاءُكيستجيبوُبعد ُيستجيبُالدعاء
ُكماُقاؿُتعاذل:ُ) ُكجودهُالُقبلُكجوده ًُفُزىٍكًجهىاُكىتىٍشتىًكيًُإذلى ُالَّيًتُٕتيىاًدليكى قػىٍوؿى عىُاَّللَُّي قىٍدُٝتًى

يعهُبىًصَتُه ٝتًى ًُُۚإفَُّاَّللَُّى يىٍسمىعيُٖتىىاكيرىكيمىا (ُفهيُٕتادؿُكتشتكيُحاؿُٝتعُهللاُٖتاكر٫تاُاَّللًَُّكىاَّللَُّي
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ُكرؤيتو عىمىلىكيٍمُكىرىسيوليويُا١تذكورةُفُقولوُ:ُ)ُكىذاُيدؿُعلىُأفُٝتعو كىقيًلُاٍعمىليواُفىسىيػىرىلُاَّللَُّي

ُكينتيٍمُتػىٍعمىليوفُى ُاٍلغىٍيًبُكىالشَّهىادىًةُفػىيػينػىبًٌئيكيمُٔتىا ُعىادلًً تػيرىدُّكفىًُإذلىى مثيَُّ(ُكقاؿُ:ُ)كىاٍلميٍؤًمنيوفىُُۖكىسى
ًُفُاأٍلىٍرًضًُمنُبػىٍعدًُ ًئفى ُتػىٍعمىليوفُىجىعىٍلنىاكيٍمُخىبلى ُكىٍيفى (ُفهذهُرؤيةُمستقلةُكنظرًُىٍمُلًنىنظيرى

ُ.َّّمستقل(

ُفياُترلُىلُذكرُىذاُإبراىيمُعليوُالسبلـُفُاْلية؟

ُكماُتقدـ. ُإٯتانوُابهللُإقرارهُبصفاتو ُنعمُذكرهُتضمينناُالُتنصيصناُفإفُمنُلواـز

؟ُأـُتقوؿُأبنوُدلُفهلُترلُأفُمنُعقيدةُإبراىيمُماُذكرهُهللاُعنوُحاؿُحجاجوُللمشركُت
ُيذكرُفُاْليةُ) ًُمنى ُُۖكىمىاُأىانى ًنيفنا ُحى ُالسَّمىاكىاًتُكىاأٍلىٍرضى ُلًلًَّذمُفىطىرى ُكىٍجًهيى ُكىجٍَّهتي ًإيٌنً

ُ(؟اٍلميٍشرًًكُتُى

إيؾُإيؾُكعملُاالنتقائيةُ:ُتخذُمنُاْليتُماُتريدُكتذرُمنهاُماُتريدُفهيُٝتةُمنُٝتاتُ
ُاليهودُ) ُبًبػىٍعضُوأىفػىتػيٍؤًمنيوفى ُاٍلكىًلمىُعىنُمَّوىاًضًعوًُ(ُ)بًبػىٍعًضُاٍلًكتىاًبُكىتىٍكفيريكفى ُ(.٭تىٌرًفيوفى

مثُأيضناُأمرُآخرُ:ُزعمتمُأفُعقيدةُإبراىيمُىيُفقطُماُذكرهُفُاْليةُاْلنفُذكرىاُ
ُكتعليلكم١ُتنعُدخوؿُغَتىاُفُعقيدتوُأنوُدلُيذكرُإالُذلك.

ُاْلخرُكالُنقوؿُلكم:ُىلُيعٍتُمنُذلكُأفُإبراىيمُ الُيؤمنُاب١تبلئكةُكالُابلرسلُكالُابليـو
ُْتسابُكالُبعذاب؟ُفإنوُدلُيذكرُفُاْليةُأنوُيؤمنُبذلك.

ُكقولوُتعاذلُ:ُ) ُالدًٌيًنُمىاُفإفُقلتمُثبتُفُنصوصُأخرلُإثباتُإٯتانوُهبا شىرىعىُلىكيمُمًٌنى
ُكىمىاُكىصَُّ نىاًُإلىٍيكى يػٍ ًُبًوُنيوحناُكىالًَّذمُأىٍكحى ُكىصَّىى ُُۖأىٍفُأىًقيميواُالدًٌينىُكىالى ُكىًعيسىىى نىاًُبًوًُإبٍػرىاًىيمىُكىميوسىىى يػٍ

ُ(.تػىتػىفىرَّقيواًُفيوًُ

ُفنقوؿُلكُ:ُككذلكُثبتُفُنصوصُأخرلُإٯتانوُأبفُهللُصفاتُتليقُبو.
                                                             

ٖٖٓ
 .٘٘-ٗ٘/ٕجامع الرسائل  
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 .بوُ:ُ)تفكركاُفُا٠تلقُكالُتتفكركاُفُا٠تالق(ُكاستدالالهتم:ُحديثانمسأنح انؼاشرج

فُالصفحةُالثانية:ُ)كعندماُأحسُالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُمنُبعضُالصحابةُماُيوسوسُبوُقاؿُ)ـُ.ُر(ُ
الشيطافُقاؿ٢ُتمُ:ُ)تفكركاُفُا٠تلقُكالُتتفكركاُفُا٠تالق(ُففيُركايةُعنُعمركُبنُمرةُعنُ

القُفقاؿ٢ُتم:ُابنُعباسُرضيُهللاُعنهماُقاؿ:ُ)أبصرُالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُماُلكم؟ُقالوا:ُنتفكرُفُا٠ت
تفكركاُفُخلقوُكالُتتفكركاُفُا٠تالقُالُتقدركفُقدره(ُكعنُابنُعمرُأفُالنيبُصلىُهللاُ
عليوُكسلمُقاؿُ:ُ)تفكركاُفُآالءُهللاُكالُتتفكركاُفُهللاُعزُكجل(ُأخرجوُاحملدثُاأللباينُ

اإلٯتافُ.ُُكأخرجوُابنُأّبُحامتُفُتفسَتهُكالطرباينُفُا١تعجمُاألكسطُكالبيهقيُفُشعب
كأخرجُالبيهقيُفُاألٝتاءُكالصفاتُمنُطريقُدمحمُبنُإسحاؽُعنُابنُعباسُرضيُهللاُ

عنهماُقاؿ:ُ)تفكركاُفُكلُشيءُكالُتتفكركاُفُذاتُهللا(ُقيلُموقوؼُعليوُكخالفهمُدمحمُ
ُ.بنُالوليدُفركاهُعنُعاصمُعنُأبيوُعنُسعيدُعنُابنُعباسُعنُالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُمرفوعنا

ُكقدُقاؿُالسخاكمُفُا١تقاصدُاٟتسنةُاجتماعُىذهُاألحاديثُتكتسبُقوةُكا١تعٌتُصحيح(

ُأنخذُاألحاديثُكلُحديثُعلىُحدة:ُ

ُ.ُُّّحديث:ُ)تفكركاُفُا٠تلقُكالُتفكركاُفُا٠تالقُفإنكمُالُتقدركفُقدره( -
 كاٟتديثُىذاُضعيفُلعدةُأمور:

لوُفهو٣ُتهوؿُاٟتاؿُكحديثُُفُسندهُ"دمحمُبنُسعيدُالعٌساؿ"ُكدلُأجدُأحدُترجم -ُ
ُ.٣ِّّتهوؿُاٟتاؿُضعيف

                                                             
ٖٖٔ

 ولم أجد غٌره رواه بهذا اللفظ. ٕٗٔ/ٔرواه أبو الشٌخ فً العظمة  
ٖٖٕ

واٌ  ة؛ بل ال بُدَّ من خبرة باطنة بحاله, لال اآلمدي: مذهب الشافعً وأحمد وأكثر أهل العلم أن مجهول الحال غٌُر ممبول الّرِ

 .18/ٕومعرفة سٌرته, وَكْشف سرٌرته, أو تزكٌته ممَّن عُِرفَت عدالتُه . اإلحكام 
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اُترجمُلوُفهو٣ُتهوؿُُكحدثُدمحمُالعساؿُعنُ" -ِ أىبيوُسيلىٍيمىافىُالسٍُّغًدمُُّ"ُكدلُأجدُأحدن
 اٟتاؿُكحديث٣ُتهوؿُاٟتاؿُضعيفُفهو٣ُتهوؿُحاؿُركلُعن٣ُتهوؿُحاؿُمثلو.

ُكذابُيضعُاٟتُكفُسندهُ" -ّ ُاٍبنيُأيٍخًتُسيٍفيىافى"ُكىذا  .ّّّديثسىٍيفي
ُكذابُك٣تهورٌلُحاؿ.  فتبُتُهبذاُأفُاٟتديثُضعيفُبلُكموضوعُففيو

حديثُ:ُ)أبصرُالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُماُلكم؟ُقالوا:ُنتفكرُفُا٠تالقُفقاؿ٢ُتم:ُتفكركاُفُ -
 .ّّْخلقوُكالُتتفكركاُفُا٠تالقُالُتقدركفُقدره(

ُركايةُاٟتديثُأبوُفُسندهُعبداٟتميدُبنُ٭تِتُاٟتماين:ُ)صدكؽُٮتطئ(ُكخالفوُف -
كركاهُُّّٓأسامةُٛتادُبنُأسامةُفركاهُعنُعمركُبنُمرةُعنُالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُىكذاُمرسبلنُ

ُأيضناُدمحمُبنُعبيدُالطنافسي  .ُّّٔمثلوُمرسبلن
كالراجحُأفُاٟتديثُمرسلُألفُأابُأسامةُثقةُثبتُمتفقُعليوُككذلكُدمحمُبنُعبيدُ

ُمقدمةُعلىُركايةُعبداٟتميدُاٟتماينُألهنماُالطنافسيُثقةُأيضناُفركايتهمُللحد يثُمرسبلن
 أكثقُمنوُكأثبت.

ُفالصحيحُأفُاٟتديثُمرسلُكعليوُفهوُحديثُضعيف.

ُ.ّّٕحديث:ُ)تفكركاُفُآالءُهللاُكالُتتفكركاُفُهللاُعزُكجل( -
 الوازعُبنُانفعُ"ُُفُسندُاٟتديثُ" -

كؾُُبلُقاؿُاٟتاكمُكغَته:ُقاؿُالبخارمُعنوُ:ُ)منكرُاٟتديث(ُكقاؿُالنسائيُكغَته:ُمًُت
 .ّّٖ)ركلُأحاديثُموضوعة(

ُ.ُّّٗحديث:ُ)تفكركاُفُكلُشيءُكالُتتفكركاُفُذاتُهللا( -
                                                             

ٖٖٖ
ولال ملن المحدثٌن الفتنً عنه :  ٕٓ٘/ٗسٌف بن أخت سفٌان الثَّْورّي ٌضع الحدٌث. انظر ابن عدي فً الكامل لال اإلمام أحمد:  

 .8ٕٓ )كذاب( تذكرة الموضوعات ص
ٖٖٗ

 ولم أجد غٌره رواه بهذا اللفظ. 1ٓٙرواه إسماعٌل األصبهانً فً الترغٌب والترهٌب  
ٖٖ٘

 .1ٕٙرواه إسماعٌل األصبهانً فً الترغٌب والترهٌب  
ٖٖٙ

 .5ٙٗ/ٕالزهد لهناد السري  
ٖٖ1

 . 1٘/  ٔ( والبٌهمً فً الشعب ٙ٘ٗٙرواه الطبرانً فً " األوسط " ) 
ٖٖ8

 .5ٖ٘/ٗاأللبانً فٌها  سلسلة األحادٌث الضعٌفة وضعفه 
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كسندُاٟتديث:ُعاصمُبنُعليُحدثناُأّبُعنُعطاءُبنُالسائبُعنُسعيدُبنُجبَتُعنُابنُ
 عباسُموقوفا.

ُكافُاختلط.ُكعاصمُبنُ - عليُكأبوهُقاؿُاأللباينُرٛتوُهللا:ُ)كىذاُإسنادُضعيفُعطاء
 .َّْفيهماُضعف،ُكابنوُخَتُمنو(

اُكيًتاكحُماُبُتُموضوعُكضعيفُضعفاُشديدا. ُتبُت٦ُتاُتقدـُأفُاٟتديثُضعيفُجدن

ُلكنُقاؿُبعضُأىلُالعلمُقدُيكوفُللحديثُأصل.

ُىذاُاٟتديثُمنُجهةُالركاية.

ُكأماُاٟتديثُمنُجهةُالدراية:ُ

ُكىذاُاٟتديث:ُ-اعة٨ُتنُأىلُالسنةُكاٞتمُ–أنوُالُمنافاةُبُتُعقيدتناُ

الُتتفكركاُفُكيفيةُىذهُالصفاتُكالُفُىيئتهاُُ-إفُصحُُ-ذلكُأفُا١تقصودُابٟتديثُ
اُكغايةُينتهيُ ُعندانُكقدُيفضيُإذلُأمورُالٖتمدُعقباىاُفإفُللعقلُحدن ألفُذلكُغَتُمعلـو

ُكماُللبصرُحدهُكغايةُينتهيُإليهاُال٬ُتاكزىا. ُإليها

ُكافُهنيوُعنُالتفكرُفُهللاُكدليلُذلك:ُأفُالشرعُأتىُ إبثباتُالصفاتُهللُتبارؾُكتعاذلُكلو
ا١ترادُبوُترؾُكلُماُيتعلقُبصفاتُالربُتبارؾُكتعاذل١ُتاُأتنأُتاُيفتحُعليناُىذاُالبابُمنُ

ُكصفُهللاُهبذهُالصفات.

وُمركرناُاثنينا:ُأفُمنُىوُخَتُمٍتُكمنكُأئمةُاإلسبلـُمنُلدفُرسوؿُهللاُملسو هيلع هللا ىلصُكصحابت
ُكماُتقدـُبيافُذلك. ُابلعلماءُفُكلُعصرُكزمنُقدُفهموا٢ُتذهُالصفاتُمعافو
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اثلثنا:ُأفُمنُاألحكاـُالشرعيةُماُتعلقُحكموُعلىُفهمُصفةُمنُصفاتُهللاُكماُتقدـُفُ
ُآيتُحدُاٟترابةُكالُيتأتىُمعرفةُاٟتكمُإالُٔتعرفةُمعٌتُالصفةُاليتُعلقُهبا.

يدلناُعلىُصفاتُهللُسبحانوُُ-الذمُأمرانُبوُفُاٟتديثُُ–قُهللاُرابعنا:ُأفُالتفكرُفُخل
ُذاُإتقاف٤ُتكمُكخلقناُذاُحسنوُابلغُفُاإلحسافُمبلغوُعلمتُأفُىذاُ كتعاذلُفإذاُرأيتُكوانن
إ٪تاُصدرُمنُربُمتصفُابلقدرةُعلىُا٠تلقُكابلعلمُالواسعُكابٟتكمةُحيثُماُمنُشيءُ

ُمنُخلقوُرزقهمُكمتصفُابلقوةُخلقوُهللاُإالُكفيوُحكمةُكمتصفُابل غٌتُحيثُأعطىُكبلن
ُكىكذا... ُكمتصفُابلعزةُكمتصفُابلكـر

ُكافُا١تقصودُابلنهيُعنُالتفكرُفُهللاُترؾُكلُماُيتعلقُبصفاتوُلكافُفُاٟتديثُ كلو
تناقضناُفإفُأكلوُمتضمنُلؤلمرُابلتفكرُفيماُيدؿُعلىُصفاتوُكآخرهُمتضمنُللنهيُعنُكلُ

ُماُيتعلقُبصفاتو.

ُكذلك. ُكلكنُليسُاألمر

ُك٦تاُيدؿُعلىُأفُالتفكرُفُخلقُهللاُداؿُعلىُهللاُكعلىُصفاتوُ)الشرعُكاٟتس(:

ُكثَتةُأذكرُبعضها: ُفأماُالشرع:ُفالنصوصُفيو

ُتىنتىًشريكفىُقاؿُتعاذل:ُ) - ًإذىاُأىنتيمُبىشىره ُمثيَُّ نُتػيرىابو تًًوُأىٍفُخىلىقىكيمُمًٌ تًًوُأىٍفُُ*كىًمٍنُآيى كىًمٍنُآيى

ُخُى ًلكى نىكيمُمَّوىدَّةنُكىرىٍٛتىةنًُُۚإفًَُّفُذىى ٍنُأىنفيًسكيٍمُأىٍزكىاجناُلًٌتىٍسكينيواًُإلىيػٍهىاُكىجىعىلىُبػىيػٍ ُلىكيمُمًٌ لىقى
ُيػىتػىفىكَّريكفىُ ٌُلًقىٍوـو تو يى ُأىٍلًسنىًتكيٍمُُُ*ْلى ؼي ُالسَّمىاكىاًتُكىاأٍلىٍرًضُكىاٍخًتبلى تًًوُخىٍلقي كىًمٍنُآيى

ُلًٌٍلعىالًًمُتىُُكىأىٍلوىاًنكيٍمُۚ تو يى ُْلى ًلكى تًًوُمىنىاميكيمُاًبللٍَّيًلُكىالنػَّهىاًرُكىاٍبًتغىاؤيكيمُ*ًُإفًَُّفُذىى كىًمٍنُآيى
ُ ُيىٍسمىعيوفى ٌُلًقىٍوـو تو يى ُْلى ًلكى ُخىٍوفناُكىطىمىعناُُ*مًٌنُفىٍضًلًوًُُۚإفًَُّفُذىى تًًوُييرًيكيميُاٍلبػىٍرؽى كىًمٍنُآيى

ًُمنىُالسَُّ ُيػىٍعًقليوفُىكىيػينػىٌزًؿي ٌُلًقىٍوـو تو يى ُْلى ًلكى ًُُۚإفًَُّفُذىى ُبػىٍعدىُمىٍوهًتىا ُمىاًءُمىاءنُفػىييٍحًييًُبًوُاأٍلىٍرضى
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ُاأٍلىٍرًضًُإذىاُأىنتيٍمُ*ُ ًإذىاُدىعىاكيٍمُدىٍعوىةنُمًٌنى ُُۚمثيَُّ ُأبًىٍمرًًه كىاأٍلىٍرضي تًًوُأىفُتػىقيوـىُالسَّمىاءُي كىًمٍنُآيى

ُ(ٗتىٍريجيوفُى
(ُكىاٍبًتغىاؤيكيمُمًٌنُفىٍضًلوًُ(ُك)خىلىقىكيمجعلُمنُآيتُهللاُماُيدؿُعلىُصفاتو:ُ)الحظُأنوُ

ًُمنىُالسَّمىاءًُك) (ُفكلُىذهُدالةُعلىُصفاتُهللاُكجعلهاُهللاُدىعىاكيمٍُ(ُك)فػىييٍحًييًُبوًُ(ُك)كىيػينػىٌزًؿي
 منُآيتو.

ُقاؿُتعاذل:ُ) - ـً ُكىاأٍلىٍعبلى تًًوُاٞتٍىوىاًرًُفُاٍلبىٍحًر ُ*ُكىًمٍنُآيى ًإفُيىشىٍأُييٍسًكًنُالٌرًيحىُفػىيىٍظلىٍلنى
ُصىبَّاروُشىكيورُو ُلًٌكيلًٌ تو يى ُْلى ًلكى ُظىٍهرًًهًُُۚإفًَُّفُذىى ُكىسىبيواُ*ُُرىكىاًكدىُعىلىىى أىٍكُييوًبٍقهينَُّٔتىا

ُعىنُكىًثَتُو ُ(.كىيػىٍعفي
 (.يػىٍعفُي(ُك)ييوًبٍقهينَُّ(ُك)ييٍسًكنًُ(ُك)يىشىأٍُانظر:ُ)

ُكاْليتُفُذلكُكثَتةُأكتفئُتاُذكرت.

ُكأماُاٟتسُ:

ُفمنُالشواىدُعليو:

ُقولو:ُُّْكماُينقلُعنُلبيدُبنُربيعة -

حىديهيُاٞتاًحدُي ٬ُتى ُكىيفى .......ُأـ ُييعصىُاإًللىوُي ُفىياُعىجىبانُكىيفى

آيىةهُُُُ........ُتىديؿُُُُُّ ُشىيءوُلىوُي كاًحدُيُكىفُكيلًٌ ُعىلىُأىنَّوُي

شاًىدُيُُ ريكىةوُُُُُُ.......ُكىتىسكينىةوُأىبىداُن ُٖتى َّللًَُّفُكيلًٌ ُكى

ُكقاؿُأبوُنواس: -

ًليكُي ًرُمىاُصىنىعىُاٍلمى  تمٍَّلًُفُرىبًيعُاألٍرًضُكاٍنظيٍرُ...ُإذلُآاثى
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ُسىًبيكُي ُكىأفَُّحداًقهاُذىىىبه ...ُ ُعييوفهًُمنُٞتيىٍُتوُُشىاًخصىاتو

شىرًيكُيُعلىُقىضبًُ ُلىوُي ُالزَّبػىٍرجىًدُشىاًىداتُ...ُأبىفَُّهللاُلىيسى

كقاؿُبعضُالعربُحينماُسئلُٔتاُعرفتُربك؟ُقاؿ:ُ)البعرةُتدؿُعلىُالبعَت،ُكآاثرُ -
القدـُتدؿُعلىُا١تسَت،ُفهيكلُعلومُهبذهُاللطافة،ُكمركزُسفليُهبذهُالكثافة،ُأماُ

ُيدالفُعلىُكجودُالصانعُا٠تبَت(.
١تقصودُابلنهيُفُاٟتديثُىوُالنهيُعنُالتفكرُفُكيفيةُصفاتُهللاُك٦تنُنصُعلىُأفُا

كىيئتهاُاإلماـُالصنعاينُرٛتوُهللاُإذُيقوؿ:ُ))تفكركاُفُخلقُهللا(ُأمُفيماُبثوُفُاألكوافُ
ُ.ِّْمنُاألنفسُك٨توىا.ُ)كالُتفكركاُفُهللا(ُأمُفُذاتوُكماىيةُصفاتو(

ُ
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 بكيفُكدلُكمىتُكأمُكأين::ُالسؤاؿُعنُهللاُانمسأنح انحادي ػشر

قاؿُ)ـُ.ُر(ُفُالصفحةُالثالثة:ُ)كقدُمنعُالعلماءُالسؤاؿُعنُهللاُبكيفُك١تاُكىلُكمىتُكأمُ
ُكبَتناُُ–كأينُكغَتىاُلداللتهاُعلىُاٟتدكثُ كلعلهمُمتمسكوفُُ-تعاذلُهللاُعنُذلكُعلونا

اُيػىٍفعىليُكىىيٍمُييٍسأىليوفُىبقولوُتعاذل:ُ) ُعىمَّ ُييٍسأىؿي ُ((.الى

ُكهبذاُالكبلـُلبستُاٟتقُابلباطلُفنبُتُكلُلفظةُعلىُحدة:

ُحكمُالسؤاؿُعنُهللاُبػػ:

ُعىمَّاُيػىٍفعىليُكىىيٍمُ)دلى(ُال٬ُتوزُالسؤاؿُعنُهللاُهباُألفُهللاُتبارؾُكتعاذلُقاؿ:ُ)ُى - الُييٍسأىؿي

ُ(ُييٍسأىليوفُى
كنُكالسؤاؿُ)كيف(ُال٬ُتوزُالسؤاؿُعنُهللاُهباُألفُالعلمُبكيفيةُصفاتُهللاُغَت٦ُت -

ُكماُتقدـُمنُقوؿُمالك:ُ)كالسؤاؿُعنوُ بدعة(ُُ-أمُ:ُبكيفُُ-عنُهللاُهبذاُبدعة
ًُبًوًُعٍلمناكقدُقاؿُتعاذل:ُ) يطيوفى ُ٭تًي  (كىالى

)ىل(ُعلىُحسبُماُسيقتُلوُفإفُسيقتُفُموضعُالُيليقُالسؤاؿُعنُهللاُبوُ -
 منعُمنُاستعما٢تاُكإفُسيقتُفُغَتهُجاز.

ُعلىُذلكُحديثُأّبُسعيدُا٠تدرمُهنع هللا يضرُ:ُأفَُّانسناُفُزىمىًنُرىسوًؿُهللًاُك٦تاُكردُفُالسنةُد االن

ُهللًاُصىلَّىُاَّللَُّي ُرىسوؿي ُهللًا،ُىٍلُنػىرىلُرىبَّناُيىوـىُالًقيامىًة؟ُقاؿى عليوُكسلَّمىُقالوا:ُيُرىسوؿى صىلَّىُاَّللَُّي
عليوُكسلَّمى:ُ)نػىعىٍم(

ّّْ. 

 كقدُسئلُعنُهللاُهبا:ُّْْا٢تمزةُدالةُعلىُمعٌتُىلمثُأيضناُينبغيُأفُيعلمُأبفُ

ٍسًجًد،ُ
ى
عليوُكسلَّمىُفُا١ت ُصىلَّىُهللاُي ُمعُالنيبًٌ نىما٨ُتىٍنيُجيليوسه عنُأنسُبنُمالكُهنع هللا يضرُقاؿ:ُبيػٍ

٢ُتٍم:ُأيُّكيٍم٤ُتيىمَّده؟ عىقىلىوي،ُمثيَُّقاؿى ىٍسًجًدُمثيَُّ
فُا١ت ،ُفأانخىوُي كالنيبُُّصىلَّىُهللاُيُدىخىلىُرىجيلهُعلىىُٚتىىلو
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ُ ُلوُالرَّجيلي:ُيُاٍبنى يتًَّكئي.ُفقاؿى
ُا١ت عليوُكسلَّمىُميتًَّكئهُبٍُتىُظىٍهرانػىٍيًهٍم،ُفػىقيٍلنا:ُىذاُالرَّجيليُاألبٍػيىضي

ُصىلَّىُهللاُي ُالرَّجيليُللنيبًٌ .ُفقاؿى تيكى بػٍ عليوُكسلَّمى:ُقٍدُأجى ُلوُالنيبُُّصىلَّىُهللاُي طًَّلًبُفقاؿى
ي
عليوُُعبًدُا١ت

:ُسىٍلُعىمَّاُبىداُ .ُفقاؿى ٍدُعىلىيَُّفُنػىٍفًسكى ىٍسأىلىًة،ُفبلُٕتًى
ُفُا١ت ُفىميشىدًٌدهُعىلىٍيكى ُسائًليكى كسلَّمى:ُإيٌنً

ُ، ُمىنُقػىبػٍلىكى ُكرىبًٌ ُبرىبًٌكى :ُأٍسأىليكى ُفقاؿى :ُ)اللَّهيمَُّنػىعىٍم(.ُآَّللَُّيلكى ُكيلًًٌهٍم؟ُفقاؿى ُإذلُالنَّاًس أٍرسىلىكى

:ُأٍنشُي :ُ)اللَّهيمَُّنػىعىٍم(.ُقاؿى لىًة؟ُقاؿى ُكاللَّيػٍ ُفُاليىوـً ُالصَّلىواًتُا٠تىٍمسى يى
ُأٍفُنيصىلًٌ أمىرىؾى ُابَّللًَّ،ُآَّللَُّي ديؾى

ُابَّللًَّ،ُ :ُأٍنشيديؾى :ُُآَّللَُّيقاؿى :ُ)اللَّهيمَُّنػىعىٍم(.ُقاؿى ًُمنىُالسَّنىًة؟ُقاؿى ُأٍفُنىصيوـىُىذاُالشٍَّهرى أمىرىؾى
ُابَّللًَّ،ُ ُالنيبَُُُّّللَُّيآأٍنشيديؾى قىةىًُمنُأٍغًنيائًناُفػىتػىٍقًسمىهاُعلىىُفػيقىرائًنا؟ُفقاؿى ُأٍفُتىٍخيذىُىًذهُالصَّدى أمىرىؾى

ُمىنُكراًئيُ ُبو،ُكأانُرىسوؿي ُٔتاًُجٍئتى ُالرَّجيلي:ُآمىٍنتي عليوُكسلَّمى:ُ)اللَّهيمَُّنػىعىٍم(.ُفقاؿى صىلَّىُهللاُي
ُثػىٍعلىبىةىُ ـيُبني ُأخيوُبىًٍتُسىٍعًدُبًنُبىٍكرو.ًمنُقػىٍوًمي،ُكأانًُضما

ُكأفُ - ُليسُفيوُامتهافُٟتقُهللاُكاستنقاصُلوُفبلُأبسُبو )مىت(ُإفُاستعملتُاستعماالن
يسأؿُمىتُينزؿُهللاُكلُليلة؟ُفبلُأبسُابلسؤاؿُىذاُألنوُكردتُالسنةُابإلجابةُعنوُ

ُ.ّْٓففيُاٟتديثُالصحيحُ:ُ)ينزؿُربناُحُتُيبقىُثلثُالليلُاألخَت(
ُشىهىادىةنُُۖقيًلُاَّللَُّيثبتتُبنصُالقرآفُقاؿُتعاذلُ:ُ)ُ)ُأمُ(ُكىذه - ُشىٍيءوُأىٍكبػىري  .(قيٍلُأىمُّ
 )أين(ُكىذاُجائزُألفُالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُسأؿُاٞتاريةُبقولو:ُ)أينُهللا؟(. -

حديثُاٞتاريةُالحقاُأل٫تيتوكبلـُعنُكسيأيتُال  

ُ  

                                                             
ٖٗ٘

 .1٘8ومسلم  ٘ٗٔٔرواه البخاري  



 

 
ٔٗٓ 

 :ُصفةُالعلو:ُانثاوٍح ػشرانمسأنح 

ُصفةُالعلوُهللُسبحانوُكتعاذلُفُالصفحةُالثالثةُكالرابعةُكا٠تامسة.أنكرُ)ُـُ.ُرُ(ُ

ُكالكبلـُفُىذهُا١تسألةُطويلُلكنُأذكرُماُيتيسر:

ُ:ُالتعريفُٔتعٌتُالعلو:ُأوًل 

ُالعلوُلغة:ُالسموُكاالرتفاعُ.

ُيقاؿ:ُعبلُالنهارُأمُ:ُارتفعُكعبلُفبلفهُاٞتبل:ُإذاُرقيو.

ُصفات.كعلوُهللاُيكوفُ:ُعلوُذاتُكعلوُ

فأماُعلوُالصفاتُفمتفقُعليوُعمومناُبُتُا١تسلمُتُأبفُهللاُسبحانوُكتعاذلُمتصفُبصفاتُ
ُكماؿ.

ُكبلمناُفُىذهُا١تسألة. ُكبَتناُكعليوُمدار ُكعلوُالذاتُاختلفُالناسُفيوُاختبلفنا

ُ:ُأقواؿُالناسُفُعلوُهللا:اثنًيا

القوؿُاألكؿ:ُالقوؿُأبفُهللاُبذاتوُفُكلُمكافُكماُيقوؿُذلكُكثَتُمنُاٞتهميةُكعٌبادىمُ
ُ.ّْٔكصوفيتهمُكعٌوامهم

القوؿُالثاين:ُالقوؿُأبفُهللاُالُداخلُالعادلُكالُخارجوُكالُفوؽُكالُٖتتُفينكركفُعلوهُمطلقناُ
ُكالُفوؽُالعرشُشيءُكىذاُقوؿُا١ت عتزلةُكبعضُاٞتهميةُكيقولوف:ُليسُفوؽُالعادلُشيءُأصبلن

ُ.ّْٕكطوائفُمنُمتأخرمُاألشعريةُكالفبلسفةُالنفاةُكالقرامطةُالباطنيةُكغَتُىؤالء

                                                             
ٖٗٙ

 .1ٕٕ,  ٖٕٔ/٘مجموع الفتاوى  
ٖٗ1

 .ٕٕٔ/٘مجموع الفتاوى  



 

 
ٔٗٔ 

كالقوؿُاألكؿُىوُالغالبُعلىُعامةُاٞتهميةُكعبادىمُ...ُكالقوؿُالثاينُىوُالغالبُعلىُ
ُ.ّْٖنظارىمُكمتكلميهمُكأىلُالبحثُمنهمُكالقياسُفيهمُكمنُاٞتهميةُمن٬ُتمعُالقولُت

الثالث:ُقوؿُمنُيقوؿُىوُفوؽُالعرشُكىوُفُكلُمكافُكيقوؿ:ُأانُأقرُهبذهُُالقوؿ
اُمنهاُعنُظاىرهُكىذاُقوؿُطوائفُذكرىمُاألشعرم ُّْٗالنصوصُكىذهُكالُأصرؼُكاحدن

كىوُموجودُفُكبلـُطائفةُمنُالسا١تيةُكالصوفيةُ...ُكىمُغالطوفُكإفُزعمواُاٞتمعُبُتُ
ُ.َُّٓالنصوص

ُعليهمُالقوؿُالرابع:ُقوؿُأىلُالس نةُكاٞتماعة:ُكىمُيثبتوفُأفُهللاُتعاذلُفوؽُخلقوُعاؿو
ُعلىُالعرش. ُمستوين

كالقوؿُالصوابُالذمُالُيصحُغَتهُىوُقوؿُأىلُالسنةُكاٞتماعةُألدلتهمُالقويةُفأذكرأدلتهمُ
ُكماُيتعلقُهباُمثُأذكرُالردُعلىُنفاةُالعلوُكأدلتهمُعمومنا.

ُ:ُأدلةُمثبيتُالعلو:اثلثًا

اُبلُىيُمنُا١تتواترُ:ُإفُأدلةُأىل ُالسنةُعلىُإثباتُعلوُهللاُكثَتةُجدن

ُكتابُهللاُمنُأكلوُإذلُآخره،ُكسنةُرسولوُصلىُ قاؿُشيخُاإلسبلـُابنُتيميةُرٛتوُهللا:ُ)فهذا
ُكبلـُالصحابةُكالتابعُت،ُمثُكبلـُسائرُاألئمةُ هللاُعليوُكسلمُمنُأك٢تاُإذلُآخرىا،ُمثُعامة

اىرُفُأفُهللاُسبحانوُفوؽُكلُشيء،ُكعليُّّعلىُكلُشيء،٦ُتلوءُٔتاُىوُإماُنصُكإماُظ
كأنوُفوؽُالعرش،ُكأنوُفوؽُالسماءُ)مثُذكرُٚتلةُمنُاألدلة(ُإذلُأمثاؿُذلك٦ُتاُالُيكادُ

ُ٭تصىُإالُبكلفة.

                                                             
ٖٗ8

 . 5ٙٔ/٘ومجموع الفتاوى  85ٕ-88ٕ/ٓٔدرء التعارض  
ٖٗ5

 .ٖٔ٘و 1٘ٔ/ٔمماالت اإلسبلمٌٌن  
ٖ٘ٓ

 .ٕ٘ٔ-ٕٗٔ/٘مجموع الفتاوى  



 

 
ٕٔٗ 

كفُاألحاديثُالصحاحُكاٟتسافُماُالُ٭تصىُ)مثُذكرُٚتلةُمنُاألحاديث(ُإذلُأمثاؿُذلكُ
ىوُأبلغُا١تتواتراتُاللفظيةُكا١تعنوية،ُاليتُتورثُعلمناُيقينيناُمنُأبلغ٦ُُتاُالُ٭تصيوُإالُهللا،٦ُتا

ُالضركرية:ُأفُالرسوؿُملسو هيلع هللا ىلصُا١تبلًٌغُعنُهللاُألقىُإذلُأمتوُا١تدعوينُأفُهللاُسبحانوُفوؽُ العلـو
ُكماُفطرُهللاُعلىُذلكُٚتيعُاألممُعرهبمُكعجمهم،ُفُاٞتاىلي ةُالعرش،ُكأنوُفوؽُالسماء،

ُكاإلسبلـ،ُإالُمنُاجتالتوُالشياطُتُعنُفطرتو.

ُ.ُّٓمثُعنُالسلفُفُذلكُمنُاألقواؿُماُلوُٚتعُلبلغُمئات،ُأكُألوفناُ....(

كنقلُرٛتوُهللاُعنُبعضُأكابرُأصحابُالشافعيُأنوُقاؿ:ُ)فُالقرآفُألفُدليلُأكُيزيدُ
ُعلىُا٠تلقُكأنوُفوؽُعبادهُكقاؿُغَته:ُ)ُفي وُثبلٙتائةُدليلُتدؿُعلىُعلىُأفُهللُتعاذلُعاؿو

ُ.ِّٓذلكُ...ُ(

اُكعشرينُنوعناُمنُأنواعُاألدلةُكٖتتُكلُنوعُ كقدُذكرُابنُالقيمُرٛتوُهللاُفُالنونيةُكاحدن
ُ.ُّّٓعدةُأدلة

ُككتابُالعرشُكماُركمُفيوُ كقدُأفردُٚتعهُمنُأىلُالعلمُفُإثباتُعلوُهللاُمصنفاتُكثَتةُ:
بُإثباتُصفةُالعلوُالبنُقدامةُكاجتماعُاٞتيوشُللحافظُدمحمُبنُعثمافُبنُأّبُشيبةُككتا

اإلسبلميةُالبنُالقيمُككلُماُصنفُأىلُالعلمُفُالعقيدةُفقدُذكركاُفيوُىذهُا١تسألةُ
ُالعظيمة.

ُإليكُاألدلة:

:ُاألدلةُالنقلية:ُ ُأكالن

ُكمنهاُماُيلي:

                                                             
ٖ٘ٔ

 .ٕٕٓالفتوى الحموٌة ص  
ٖٕ٘

 .ٕٕٙ -ٕٔٔ/٘مجموع الفتاوى  
ٖٖ٘

 .ٖٗ٘-5ٖٙ/ٔابن عٌسى  النونٌة مع شرح 



 

 
ٖٔٗ 

ُالتصريحُابلفوقيةُمقركنةُأبداةُ)ًمن(ُا١تعيًٌنةُلفوقيةُالذات٨ُتو: -
 (.ٮتىىافيوفىُرىبػَّهيمُمًٌنُفػىٍوًقًهمٍُتعاذل:ُ)قولوُ

ُذكرُالفوقية٣ُتردةُعنُاألداة٨ُتو: -
ًُعبىاًدهًُقولوُتعاذل:ُ)ُُ ُفػىٍوؽى ُاٍلقىاًىري  (.كىىيوى

ُالتصريحُبرفعُاألعماؿُإليو٨ُتو: -
ُ عىزَّ بىًغيُحديثُأّبُموسىُاألشعرمُهنع هللا يضرُعنُالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُأنوُقاؿ:ُ)ًإفَُّهللاُى ُيػىنػٍ ـي،ُكىالى ُيػىنىا كىجىلَُّالى

ُاٍلًقٍسطىُكىيػىٍرفػىعيوي،ُيػيٍرفىعيُإًلىٍيًوُعىمىليُاللٍَّيًلُقػىٍبلىُعىمىًلُالنػَّهىاًر،ُكىعىمىليُالنػَُّ ـى،ُٮتىًٍفضي أىٍفُيػىنىا هىاًرُقػىٍبلىُلىوُي
عىمىًلُاللٍَّيًل(

ّْٓ. 

ُالتصريحُابلعركجُإليو٨ُتو:ُ -
ئًُقولوُتعاذل:ُ) كىالرُّكحيًُإلىٍيوًُتػىٍعريجيُاٍلمىبلى  (.كىةُي

ُ.ّٓٓكقوؿُالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُ:ُ)فيعرجُالذينُابتواُفيكمُفيسأ٢تمُرهبم(

- ُ عيرًجىُبًنىاًُإذلى حديثُا١تعراجُحديثُأنسُبنُمالكُهنع هللا يضرُعنُالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُكفيو:ُ)مثيَُّ
:ُالسَّمىاًءُ،ُفىاٍستػىٍفتىحىًُجرٍبًيلي،ُفىًقيلى:ُمىنىُأُى ؟ُقىاؿى :ًُجرٍبًيلي،ًُقيلى:ُكىمىٍنُمىعىكى ؟ُقىاؿى ٍنتى

ُّبُ ـى،ُفػىرىحَّبى ُآًبدى ًُإلىٍيًو،ُفػىفيًتحىُلىنىا،ُفىًإذىاُأىانى ُقىٍدُبيًعثى :ُى ًُإلىٍيًو؟ُقىاؿى ،٤ُتيىمَّده،ًُقيلى:ُكىقىٍدُبيًعثى
ُالسَّمىاًءُالثَّانًيىًة،ُفىاسٍُ عيرًجىُبًنىاًُإذلى ـي،ُفىًقيلى:ُكىدىعىاُرلًُٓتىٍَتو،ُمثيَُّ تػىٍفتىحىًُجرٍبًيليُعىلىٍيًوُالسَّبلى

؟( مىنىُأىٍنتى
ّٓٔ.ُ

ُالتصريحُابلصعودُإليو٨ُتو: -
 (.ًإلىٍيًوُيىٍصعىديُاٍلكىًلميُالطَّيًٌبُيقولوُتعاذل:ُ)

                                                             
ٖ٘ٗ

 .5ٖٕرواه مسلم  
ٖ٘٘

 واللفظ له. ٕٖٙومسلم  1ٗ8ٙأخرجه البخاري  
ٖ٘ٙ

 .5ٕ٘ومسلم  881ٖرواه البخاري  



 

 
ٔٗٗ 

ُطىيًٌُ - ُكىٍسبو ٍرىةوًُمٍن ًُبعىٍدًؿُ٘تى ،ُحديثُأّبُىريرةُهنع هللا يضرُعنُالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُقاؿ:ُ)مىٍنُتىصىدَّؽى بو
ُكُى يػيرىبًٌيهىاًُلصىاًحًبًو، اُبًيىًميًنًو،ُمثيَُّ يػىتػىقىبػَّليهى ،ُفىًإفَُّاَّللَُّى ُالطَّيًٌبي ُاَّللًًَُّإالَّ يىٍصعىديًُإذلى ُكىالُى مىاُيػيرىّبًٌ

ًُمٍثلىُاٞتىبىًل( ُتىكيوفى أىحىديكيٍمُفػيليوَّهي،ُحىىتَّ
ّٕٓ.ُ

 التصريحُبرفعوُبعضُا١تخلوقاتُإليو٨ُتو: -
ًإلىٍيوًُبىلُرَّقولوُتعاذل:ُ) اَّللَُّي  (.فػىعىوُي

ًُإرلىَُّكقولوُتعاذل:ُ) ُكىرىاًفعيكى ُميتػىوىفًٌيكى ُ(.ًإيٌنً

ُكقدرناُكشرفنا٨ُتو: - ُالتصريحُابلعلوُا١تطلقُالداؿُعلىُٚتيعُمراتبُالعلوُذااتن
ُاٍلكىًبَتُيقولوُتعاذل:ُ) ُاٍلعىًليُّ  (.كىىيوى

ُاٍلعىًظيمُيكقولوُتعاذل:ُ) ُاٍلعىًليُّ ُ(.كىىيوى

عىًليُّّحىًكيمُهتعاذل:ُ)كقولوُ ُ(.ًإنَّوُي

ُالتصريحُبتنزيلُالكتابُمنو٨ُتو: -
 (.تىنزًيليُاٍلًكتىاًبًُمنىُاَّللًَُّاٍلعىزًيًزُاٟتٍىًكيمًُقولوُتعاذل:ُ)

ُاًبٟتٍىقًٌُقولوُتعاذل:ُ) ريكحيُاٍلقيديًسًُمنُرَّبًٌكى ُ(.قيٍلُنػىزَّلىوُي

أقربُإليوُمنُبعضُالتصريحُابختصاصُبعضُا١تخلوقاتُأبهناُعندهُكأفُبعضهاُ -
٨ُتو:
ُالًَّذينىًُعندىُرىبًٌكُىقولوُتعاذل:ُ)  (.ًإفَّ

ُكقولوُتعاذل:ُ) ُيىٍستىٍكربيكفىُعىٍنًُعبىادىتًًوُكىالى هيُالى مىنًُفُالسَّمىاكىاًتُكىاأٍلىٍرًضُُۚكىمىٍنًُعندى كىلىوُي

ُ(.يىٍستىٍحًسريكفُى

                                                             
ٖ٘1

 .ٗٔٓٔومسلم  ٖٗٗٔرواه البخاري  



 

 
ٔٗ٘ 

صوصناُكقوؿُالنيبُصلىُهللاُففٌرؽُبُتُمنُلوُملكوُعمومناُكمنُعندهُمن٦ُتاليكوُكعبيدهُخ
ًُكتىاًبًوُ ًُف ُكىتىبى ا٠تىٍلقى ُاَّللَُّي عليوُكسلمُفُالكتابُالذمُكتبوُالربُتعاذلُعلىُنفسو:ُ)لىمَّاُخىلىقى

ُغىضىيب( ُكىٍضعهًُعٍندىهيُعىلىىُالعىٍرًشًُإفَُّرىٍٛتىيًتُتػىٍغًلبي ُعىلىىُنػىٍفًسًوُكىىيوى ُيىٍكتيبي كىىيوى
ّٖٓ.ُ

تعاذلُفُالسماءُكىذاُعندُأىلُالسنةُكاٞتماعةُعلىُأحدُالتصريحُأبنوُسبحانوُُك -
كجهُتُ:ُإماُأفُتكوفُ)ف(ُٔتعٌتُ)على(ُكإماُأفُيرادُابلسماءُالعلوُ،ُالُٮتتلفوفُفُ

ُ.ّٗٓذلكُكال٬ُتوزُٛتلُالنصُعلىُغَته
ُفىًإذىاُىًُكمثالوُقولوُتعاذل:ُ) ًُبكيميُاأٍلىٍرضى ُ٘تىيورُيأىأىًمنتيمُمَّنًُفُالسَّمىاًءُأىفُٮتىًٍسفى  (.يى

ُيىٍدعيوُ - حديثُأّبُىريرةُهنع هللا يضرُعنُالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُقاؿ:ُ)كىالًَّذمُنػىٍفًسيُبًيىًدًه،ُمىاًُمٍنُرىجيلو
ُيػىٍرضىىُ هىاُحىىتَّ ُالًَّذمًُفُالسَّمىاًءُسىاًخطناُعىلىيػٍ ُكىافى ُعىلىٍيًو،ًُإالَّ ًُفرىاًشهىا،ُفػىتىٍأىبى ًإذلى اٍمرىأىتىوُي

عىنػٍهىا(
َّٔ.ُ

حديثُعبدهللاُبنُعمركُبنُالعاصُرصيُهللاُعنوُعنُالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُأنوُقاؿ:ُ)الراٛتوفُ -
 .ُّٔيرٛتهمُالرٛتنُارٛتواُمنُفُاألرضُيرٛتكمُمنُفُالسماء(

حديثُأّبُسعيدُا٠تدرمُهنع هللا يضرُ:ُ)أالُتمنوينُكأانُأمُتُمنُفُالسماءَُيتيٍتُخربُ -
السماءُصباحناُكمساءن(

ُِّٔ. 
ُفػػػ)ف(ُىناُابْليةُكاألحاديثُتكوفُأبحدُا١تعنيُتُالسابقُت:

يصىلًٌبػىنَّكيٍمًُفُجيذيكًعُالنٍَّخلًُك٦تاُيدؿُعلىُأفُ)ف(ُتيتُٔتعٌتُ)على(ُقولوُتعاذل:ُ) ُ(.كىألى

ُكا١تقصودُ:ُألصلبنكمُعلىُجذكعُالنخل.

ُ(.فىًسيحيواًُفُاأٍلىٍرضًُكمثلوُقولوُتعاذل:ُ)

                                                             
ٖ٘8

 .1ٗٓٗرواه البخاري  
ٖ٘5

 .1ٔٗ/ٔالنونٌة  
ٖٙٓ

 .ٖٙٗٔومسلم  ٖ٘ٙٓرواه البخاري  
ٖٙٔ

 وغٌرهم وصححه األلبانً فً صحٌح الترمذي. 5ٗٔٗوأبو داود  5ٕٗٔوالترمذي  5ٗٗٙرواه أحمد  
ٖٕٙ

 .ٗٙٓٔومسلم برلم  ٖٔ٘ٗرواه البخاري برلم  



 

 
ٔٗٙ 

ُعلىُاألرض.كا١تقصودُ:ُفسيحواُ

رىكيمًُبوًُك٦تاُيدؿُعلىُالسماءُيرادُهباُالعلوُقولوُتعاذل:ُ) ُعىلىٍيكيمُمًٌنىُالسَّمىاًءُمىاءنُلًٌييطىهًٌ ُ(.كىيػينػىٌزًؿي

ُ.ّّٔكا١تقصودُ:ُينزؿُمنُالعلوُألفُا١تاءُالُينزؿُمنُالسماءُنفسهاُبلُمنُالسحاب

ُأبداةُ)على(٥ُتيٍتىصِّاُاًبٍلعُى - ُأىٍعلىىُاٍلمىٍخليوقىاًت،ُالتصريحُابالستواءُمقركانن ٍرًش،ُالًَّذمُىيوى
ميصىاًحبناًُفُاأٍلىٍكثىًرُأًلىدىاًةُ))مثيَّ((ُالدَّالًَّةُعىلىىُالتػٍَّرتًيًبُكىاٍلميٍهلىةًُ

ّْٔ. 
٨ُتو: - ُاَّللًَُّتػىعىاذلى  التٍَّصرًيحيُبًرىٍفًعُاأٍلىٍيًدمًُإذلى

يىٍستىًحيًُمٍنُعُى ٍيًوُأىٍفُيػىريد٫َّتيىاًُصٍفرنا(قولوُملسو هيلع هللا ىلص:ُ)ًإفَُّاَّللَُّى ٍبًدًهًُإذىاُرىفىعىًُإلىٍيًوُيىدى
ّٔٓ. 

يًعُاأٍليمىًمًُإ٪تَّىا - ًُعٍندىُٚتًى ُاٍلمىٍعقيوؿي نٍػيىا،ُكىالنػُّزيكؿي ُٝتىىاًءُالدُّ لىةوًُإذلى ُكيلَُّلىيػٍ يىكيوفيُُالتٍَّصرًيحيُبًنػيزيكلًًو
. ُسيٍفلو ًُمٍنُعيليوٌوًُإذلى

اُمنُ ُرىبػُّنىاُكنصوصُالنزكؿُكثَتةُجدن ها:ُحديثُأّبُىريرةُهنع هللا يضرُعنُالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُأنوُقاؿ:ُ)يػىٍنزًؿي
:ُمىنُيىٍدعيوين،ُ ُيقوؿي ُاللٍَّيًلُاْلًخري ُيػىبػٍقىىُثػيليثي نٍػيىاًُحُتى لىةوُإذلُالسَّمىاًءُالدُّ ُكيلَُّلىيػٍ ُكتػىعىاذلى تػىبىارىؾى

ُلوُمىنُيىٍسأىليًٍتُفىأيٍعًطيىوي،ُ ُلو(فأٍستىًجيبى مىنُيىٍستػىٍغًفريينُفأٍغًفرى
ّٔٔ. 

كىٯتىٍُ - ُلىوُي بي ُأىٍعلىميًُبرىبًًٌوُكىٔتىا٬ُتًى ًُإلىٍيًوُمىٍنُىيوى ُكىمىاُأىشىارى ُاٍلعيليوًٌ، تىًنعيُعىلىٍيًوُاإٍلًشىارىةيًُإلىٍيًوًُحسِّاًُإذلى
٬تىٍُ ًعُاأٍلىٍعظىًمُالًَّذمُدلىٍُ ُكىافىُاًبٍلمىٍجمى يًعُاٍلبىشىًر،ُلىمَّا ًُمٍنُٚتًى تىًمٍعُأًلىحىدوًُمثٍػليوي،ًُفُاٍليػىٍوـً

؟ُقىاليوا.ُ ،ُفىمىاذىاُأىنٍػتيٍمُقىائًليوفى ٢ُتىيٍم:ُأىنٍػتيٍمُمىٍسئيوليوفىُعىٍتًٌ اأٍلىٍعظىًم،ًُفُاٍلمىكىاًفُاأٍلىٍعظىًم،ُقىاؿى
ًإذلىُ اٍلكىرٯتىةُى ،ُفػىرىفىعىُأيٍصبػىعىوُي ُكىنىصىٍحتى ُكىأىدٍَّيتى ُقىٍدُبػىلٍَّغتى ُنىٍشهىديُأىنَّكى ُالسَّمىاًءُرىاًفعنا٢ُتىىاًُإذلى

:ُاللَّهيمَُّاٍشهىدٍُ ُشىٍيءو،ُقىاًئبلن ُكيلًٌ ُفػىٍوقػىهىاُكىفػىٍوؽى مىٍنُىيوى
ّٕٔ.ُ

                                                             
ٖٖٙ

 .8ٖراجع فتح رب البرٌة للعبلمة ابن عثٌمٌن رحمه هللا ص  
ٖٙٗ

 .-إن شاء هللا–وسٌؤتً ذكر أمثلته فً مسؤلة االستواء  
ٖٙ٘

وصححه األلبانً فً صحٌح سنن أبً داود وصحٌح  ٖٙ٘٘والترمذي فً جامعه برلم  88ٗٔرواه أبو داود فً سننه برلم  

 الترغٌب والترهٌب.
ٖٙٙ

 (.1٘8( واللفظ له, ومسلم )٘ٗٔٔأخرجه البخاري ) 
ٖٙ1

 .8ٕٔٔرواه مسلم برلم  



 

 
ٔٗ1 

ُعىنًُ - ُكىقىٍوًؿُأىٍعلىًمُا٠تٍىٍلًقًُبًو،ُكىأىٍنصىًحًهٍمُأًليمًَّتًو،ُكىأىٍفصىًحًهٍمُبػىيىاانن ُالتٍَّصرًيحيُبًلىٍفًظُ"ُاأٍلىٍينىُ"
ُالصًَّحيحًُ ُكحديثُاٞتاريةُكشىهىادىتيوُياٍلمىٍعٌتى ًُبوىٍجوو:ُ"ُأىٍينىُاَّللَّي" ًطبلن ُييوًىميُابى ُالى ،ُبًلىٍفظو

ًفُالسَّمىاًءُ ًُإفَُّرىبَّوُي عىلىٍيًوُكىسىلَّمىُلًمىٍنُقىاؿى ٯتىافًُُ-صىلَّىُاَّللَُّي  .ّٖٔاًبإٍلً
ُالسَّمُى - ـىُالصُّعيودىًُإذلى رىا ُأىنَّوُي ُعىٍنًُفٍرعىٍوفى ًُإلىًوُميوسىىُفػىييكىذًٌبىوُيًإٍخبىاريهيُتػىعىاذلى اًء،ُلًيىطًَّلعىًُإذلى

(ُ: ُالسَّمىاكىاًت،ُفػىقىاؿى فػىٍوؽى سيٍبحىانىوُي ىىامىافيُاٍبًنُرلُصىٍرحناُلىعىلًٌيًُفيمىاُأىٍخبػىرىهيًُمٍنُأىنَّوُي يى
ُ ُى*ُأىبٍػليغيُاأٍلىٍسبىابى ُألى ًإيٌنً ًُإلىًوُميوسىىُكى ُالسَّمىاكىاًتُفىأىطًَّلعىًُإذلى ُكىاًذابُنأىٍسبىابى (ُفىمىٍنُظينُّوي

ا١تعتقد. ًُفٍرعىٍوينُّّ ُاٞتٍىٍهًميًَّةُفػىهيوى ًُمنى  نػىفىىُاٍلعيليوَّ
 كمنُاألدلةُالنقليةُأيضنا:ُآاثرُالسلفُمنُالصحابةُكبقيةُالقركفُا١تفضلةُبعدىم:

ُيلقون - فُالسماءُيـو فُاألرضُمنُديَّ وُعنُعمرُبنُا٠تطابُهنع هللا يضرُأنوُقاؿ:ُ)كيلهُلديَّ
؛ُإالُمنُأمرُابلعدؿُكقضىُابٟتقُكدلُيقًضُعلىُىولُكالُعلىُرغبُكالُعلىُ

ُ.ّٗٔرىبُكجعلُكتابُهللاُمرآةُبُتُعينيو(
كعنُأـُا١تؤمنُتُزينبُبنتُجحشُاهنع هللا يضرُقالت:ُ)زكجكنُأىاليكنُكزكجٍتُهللاُمنُ -

 .َّٕفوؽُسبعُٝتاكات(
ديثُأتيتكمُبتصديقُذلكُمنُُعنُعبدهللاُبنُمسعودُهنع هللا يضرُقاؿ:ُ)إذاُحدثتكمُْت -

كتابُهللاُإفُالعبدُا١تسلمُإذاُقاؿُ:ُاٟتمدهللُكسبحافُهللاُكالُإلوُإالُهللاُكهللاُأكربُ
كتبارؾُهللاُ،ُقبضُعليهنُملىكُجعلهنُٖتتُجناحوُمثُصعدُهبنُفبلُٯترُعلىُٚتعُ

هللا:ُمنُا١تبلئكةُإالُاستغفركاُلقائلهنُحىت٬ُتيءُهبنُكجوُالرٛتنُتعاذل(ُمثُقرأُعبد
 .ُّٕ(كىاٍلعىمىليُالصَّاًلحيُيػىٍرفػىعيوُيًُإلىٍيًوُيىٍصعىديُاٍلكىًلميُالطَّيًٌبُي)

                                                             
ٖٙ8

 .-إن شاء هللا–كما فً حدٌث الجارٌة وسٌؤتً  
ٖٙ5

والبٌهمً فً السنن  ٖٖٔالمرٌسً والدارمً فً الرد على  ٖٕٙٔٗوابن أبً شٌبة فً المصنف  ٔٙٙرواه أحمد فً الزهد  
 وسنده صحٌح. 1ٔٔ/ٓٔالكبرى 

ٖ1ٓ
 .ٓٓٔرواه البخاري  
ٖ1ٔ

 1ٔٔٔبسند حسن وله طرٌك آخر لوي عند الحسٌن المروزي فً زٌادات الزهد البن المبارن  5ٔٗٗرواه الطبرانً فً الكبٌر  

 واألثر صحٌح.



 

 
ٔٗ8 

كعنُابنُعباسُرضيُهللاُعنهماُأنوُقاؿُلعائشةُاهنع هللا يضر:ُ)فىأىٍنًتًُٓتىٍَتوًُإٍفُشىاءىُاَّللَّي،ُزىٍكجىةيُ -
ُيػىٍنًكٍحُ عىلىٍيًوُكىسىلَّمى،ُكىدلٍى ُعيٍذريًؾًُمنىُالسَّمىاًء(رىسيوًؿُاَّللًَُّصىلَّىُهللاُي رىًؾ،ُكىنػىزىؿى ًبٍكرناُغىيػٍ

ِّٕ. 
ُكافُمسركؽُإذاُحٌدثُعنُعائشةُاهنع هللا يضرُقاؿ:ُ)حدثتٍتُ - قاؿُعليُبنُاألقمرُ:

 .ّّٕالصٌديقةُبنتُالصٌديقُاهنع هللا يضرُحبيبةُحبيبُهللاُملسو هيلع هللا ىلصُا١تربأةُمنُفوؽُسبعُٝتاكات(
 أنوُقاؿ:ُكعنُسليمافُالتيميُرٛتوُهللا -

ُأينُهللا؟ُلقلت:ُفُالسماء( )لوُسيئلتي
ّْٕ. 

عنُاإلماـُعبدهللاُبنُا١تبارؾُرٛتوُهللا:ُ)نعرؼُربناُأبنوُفوؽُسبعُٝتاكاتُعلىُالعرشُ -
ُ.ّٕٓاستولُابئنُمنُخلقوُكالُنقوؿُكماُقالتُاٞتهمية(

 .ّٕٔقاؿُمالكُإماـُدارُا٢تجرةُرٛتوُهللا:ُ)هللاُفُالسماءُكعلموُفُكلُمكاف( -
ُأيضنا:مثُ

ُ:ّٕٕقدُأٚتعُالعلماءُعلىُإثباتُعلوُهللاُتبارؾُكتعاذلُكإليكُبعضُمنُحكاه

ُىػ(ُقاؿ:ُُٕٓعنُأّبُعمركُاألكزاعيُرٛتوُهللاُ)تُ -
)كناُكالتابعوفُمتوافركفُنقوؿُإفُهللاُتعاذل:ُفوؽُعرشوُكنؤمنُٔتاُكردتُبوُالسنةُمنُ

 .ّٖٕصفاتو(

ىػ(ُأنوُقاؿُعندماَُِٖهللاُ)تُُعنُسعيدُبنُعامرُالضبعيُ،ُأبوُدمحمُالبصرمُرٛتو -
ُذكرُلوُاٞتهمية:ُ

                                                             
ٖ1ٕ

 .1ٖ٘ٗرواه البخاري  
ٖ1ٖ

والطبرانً فً األوسط  8ٙوابن لدامة فً إثبات العلو رلم  8ٕٗ/ٕم الجمع والتفرٌك أخرجه الخطٌب البغدادي فً موضح أوها 

 وسنده صحٌح. ٙٙ/ٓٔوابن سعد فً الطبمات  ٔٔٗ٘
ٖ1ٗ

 بإسناد صحٌح. 1٘وابن لدامة فً إثبات العلو رلم  1ٔٙرواه البللكائً  
ٖ1٘

 وسنده صحٌح. ٕٙٔجهمٌة والدارمً فً الرد على ال ٕٕأخرجه عبدهللا بن اإلمام أحمد فً السنة رلم  
ٖ1ٙ

 وغٌرهم بسند صحٌح. ٖٕٙوأبو داود فً مسائل اإلمام أحمد  ٘رواه أحمد فً السنة  
ٖ11

لال ابن المٌم رحمه هللا: )وأما من نمل إجماع األنبٌاء والرسل صلوات هللا علٌهم وسبلمه والصحابة والتابعٌن وأئمة المسلمٌن  

 .8ٖٕٔ/ٗولكن ننبه على الٌسٌر منه( الصواعك المرسلة رضً هللا عنهم أجمعٌن فؤكثر من أن ٌذكر 
ٖ18

 1ٕٓ/ٔلال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة والذهبً: )إسناده صحٌح( بٌان تلبٌس الجهمٌة  ٘ٔ٘رواه البٌهمً فً األسماء والصفات ص  

 .ٙٓٗ/ٖٔري ولال الحافظ ابن حجر رحمه هللا: )وأخرج البٌهمً بسند جٌد( ثم ذكره فتح البا 8ٔٔ/ٔوتذكرة الحفاظ 



 

 
ٔٗ5 

ُمنُاليهودُكالنصارلُ،ُقدُاجتمعُاليهودُكالنصارلُكأىلُاألديفُمعُا١تسلمُتُ )ىمُشرُقوالن
 .ّٕٗعلىُأفُهللاُفوؽُالعرشُكقالواُ:ُىوُليسُعليوُشيء(

ُىػ(ُقاؿ:ُِّٖكعنُاإلماـُإسحاؽُبنُراىويوُرٛتوُهللاُ)تُ -
نُعلىُالعرشُاستول(ُإٚتاعُأىلُالعلمُأنوُفوؽُالعرشُاستولُكيعلمُُ)قاؿُهللاُتعاذل:ُ)الرٛت

 .َّٖكلُشيءُفُأسفلُاألرضُالسابعة(

ُىػ(ُقاؿ:ِٕٔكعنُاإلماـُابنُقتيبةُرٛتوُهللاُ)تُ -
ُكلهاُعربيهاُكعجميهاُتقوؿ:ُإفُهللاُفُالسماءُماُتيرًكتُعلىُفطرىاُكدلُتنقلُعنُ )كاألمم

 .ُّٖذلكُابلتعليم(

ُىػ(ُأنوُقاؿ:َُِٖبنُسعيدُالدارميُرٛتوُهللاُ)تُُكعنُاإلماـُعثماف -
 .ِّٖ)كقدُاتفقتُكلمةُا١تسلمُتُأفُهللاُتعاذلُفوؽُعرشوُ،ُفوؽُٝتاكاتو(

كقاؿُأيضنا:ُ)كقدُاتفقتُالكلمةُمنُا١تسلمُتُكالكافرينُأفُهللاُتعاذلُفُالسماءُكٌحدكهُ
ُ.ّّٖبذلكُإالُا١تريسيُالضاؿُكأصحابو(

ُىػ(ُأنوُقاؿ:ُّْٖهللاُ)تُكعنُابنُبطةُالعيكربمُرٛتوُ -
)كأٚتعُا١تسلموفُمنُالصحابةُكالتابعُتُكٚتيعُأىلُالعلمُمنُا١تؤمنُتُأفُهللاُتبارؾُكتعاذلُ

علىُعرشوُفوؽُٝتاكاتوُابئنهُمنُخلقوُ،ُكعلمو٤ُتيطُّتميعُخلقوُ،ُالَُيىبُذلكُكالُينكرهُ
 .ّْٖإالُمنُانتحلُمذاىبُاٟتلولية(

ُهللاُ:قاؿُشيخُاإلسبلـُابنُتيميةُرٛتوُ -
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 وعزاه البن أبً حاتم فً الرد على الجهمٌة. ٕٔٙ/ٕوفً درء التعارض  ٕ٘/٘تمله عنه شٌخ اإلسبلم فً مجموع الفتاوى  
ٖ8ٓ

 .15ٔالعلو للذهبً ص  
ٖ8ٔ

 .ٖٕ٘-ٕٕ٘تؤوٌل مختلف الحدٌث له ص  
ٖ8ٕ

 .ٖٓٗ/ٔالرد على المرٌسً ص  
ٖ8ٖ

 .8ٕٕ/ٔالمرجع السابك  
ٖ8ٗ

 .ٖٙٔ/ٖاإلبانة  



 

 
ٔ٘ٓ 

ُكلهمُكذكرُفُكلُكتابُأنزؿُ )فإفُالقوؿُأبفُهللاُفوؽُالعرشُىو٦ُتاُاتفقتُعليوُاألنبياء
علىُكلُنيبُأرسلُكقدُاتفقُعلىُذلكُسلفُاألمةُكأئمتهاُمنُٚتيعُالطوائفُكٚتيعُ

طوائفُالصفاتيةُتقوؿُبذلكُكقدماءُاألشعريةُكأئمتهمُكالكراميةُكقدماءُالشيعةُاإلماميةُ،ُ
 .ّٖٓكغَتىم(

كقاؿُابنُالقيمُرٛتوُهللا:ُ)إفُاْليتُكاألخبارُالدالةُعلىُعلوُالربُعلىُخلقوُ -
كاستوائوُعلىُعرشوُتقاربُاأللوؼُكقدُأٚتعتُعليهاُالرسلُمنُأك٢تمُإذلُ

ُ.ّٖٔآخرىم(
ُكثَتكفُمنهمُغَتُمنُتقدـ: ُكمنُحكوه

كالسجزمُ)تُُّٕٖىػ(َُّْىػ(ُكأبوُنعيمُاألصبهاينُ)تُُِْٗأبوُعمرُالطلمنكيُ)تُ
كابنُقدامةُ)تُُّٖٗىػ(ُّْٔكابنُعبدالربُ)تُُّٖٖىػ(ُْْٗىػ(ُكالصابوينُ)تُُْْْ
 .ِّٗكغَتىمُخلقُكثَتُُّٗىػ(ُْٖٕكالذىيبُ)تَُُّٗىػ(َُِٔ

ُدليلُالعقل:

ُدؿُالعقلُعلىُعلوُهللاُتبارؾُكتعاذلُمنُكجوهُاذكرُمنهاُكجهُت:

كنُفبلُٮتلوُ؛ُإماُ:ُ)دليلُالسربُكالتقسيم(ُأفُهللاُخلقُىذاُالكوفُبعدُأفُدلُيالوجوُاألكؿ
ُأفُيكوفُ أفُيكوفُخلقوُفُنفسوُأكُخارجناُعنُنفسوُ،ُكاألكؿُابطلهُابالتفاؽُألنوُيلـز
ُكبَتناُكىكذاُالقوؿُأبنوُخلقوُخارجاُعنوُمثُ ١ُتاُالُيليقُذكرهُتعاذلُهللاُعنُذلكُعلونا ٤تبلن
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 .ٓٔ-5/ٕالجهمٌة  بٌان تلبٌس 
ٖ8ٖٙ8ٙ

 .8ٖٙ/ٔالصواعك المسلة  
ٖ81

 .ٓٙ/٘مجموع الفتاوى البن تٌمٌة  
ٖ88

 .ٗٗعمٌدة السلف وأصحاب الحدٌث ص  
ٖ85

 .ٖٔٔ-5ٕٔ/1التمهٌد  
ٖ5ٓ

 .ٖٗإثبات صفة العلو ص  
ٖ5ٔ

 .ٖٗٔالعلو  
ٖ5ٕ

 انظرهم أًٌضا فً شرح أصول اعتماد أهل السنة والجماعة لبللكائً رحمه هللا. 



 

 
ٔ٘ٔ 

زاعُفيهماُبُتُدخلُفيوُفهذا٤ُتاؿُأيضناُ؛ُتعاذلُأفُ٭تلُفُخلقوُكىذهُكاليتُقبلهاُالُن
ُفتعينتُا١تباينةُكىذاُىوُاٟتق. ُا١تسلمُتُفبقيُأنوُخارجُعنُنفسوُفيكوفُمنفصبلن

ُكماؿُكاْلخرُصفةُنقصُفإفُهللاُالوجوُالثاين ُكافُأحد٫تاُصفة :ُأفُكلُمتقابلُتُإذا
سبحانوُيوصفُابلكماؿُمنهماُدكفُالنقصُك٢تذا١ُتاُتقابلُاٟتياةُكا١توتُكصفُابٟتياةُدكفُ

ُكىكذاُالعلمُكالقدرةُكالكبلـ.ا١توتُ

ُكانتُا١تباينةُ فلماُتقابلتُا١تباينةُللعادلُكا١تداخلةُلوُُكصفُاب١تباينةُدكفُ)ا١تداخلة(ُكإذا
ُعلوهُعلىُالعادلُأكُسفولوُعنوُكتقابلُالعلوُكالسفلُكصفُابلعلوُدكفُالسفوؿُ،ُكإذاُُ تستلـز

ُمباينتوُأفُيكوفُفوؽُ ُكافُمنُلواـز ُكماؿُكافُكافُمباينناُللعادل ُكافُالعلوُصفة العادلُك١تا
ُذاتوُفبلُيكوفُمعُكجودُالعادلُإالُعاليناُعليوُضركرة ُ.ّّٗذلكُمنُلواـز

ُدليلُالفطرة:

أفُمنُالثابتُقطعناُكا١تعركؼُعنُا٠تلقُٚتيعناُأهنمُبطباعهمُكقلوهبمُالسليمةُيرفعوفُأيديهمُ
عندُالدعاءُكيقصدكفُجهةُالعلوُبقلوهبمُعندُالتضرعُإذلُهللاُتعاذلُ،ُكىذاُأمرُمستقرُفُ

٢ُتمُابلضركرةُ ُ.ًّْٗفطىًرُبٍتُآدـُ،ُمعلـو

يٍتُكأّبُجعفرُا٢تمذاين١ُتاُعارضوُكىوُيقررُكفُىذاُا١تقاـُأذكرُماُجرلُبُتُأّبُا١تعارلُاٞتُو
نفيُالعلوُ،ُفقاؿُلوُا٢تمذاين:ُ)دعنا٦ُتاُتقوؿ:ُماُىذهُالضركرةُاليت٧ُتدىاُفُقلوبناُماُقاؿُ
ُقطُ،ُيُهللاُإالُكجدُفُقلبوُضركرةُتطلبُالعلوُ،ُالُيلتفتُٯتنةُكالُيسرةُفكيفُ عارؼه

١تعارلُككضعُيدهُعلىُرأسوُكقاؿ:ُ)حَتينُندفعُىذهُالضركرةُمنُقلوبنا(ُقاؿ:ُفصرخُأبوُا
ُكماُقاؿُكنزؿ ُ.ّٓٗا٢تمداينُحَتينُا٢تمداين(ُأك

                                                             
ٖ5ٖ

 .1ٖٓٔ/ٗة الصواعك المرسل 
ٖ5ٗ

 .ٕٗ-ٔٗإثبات صفة العلو البن لدامة ص  
ٖ5٘

 .11ٕوصحح إسناد المصة األلبانً فً مختصر العلو ص  ٗٗ/ٗوابن تٌمٌة فً مجموع الفتاوى  88ٔالعلو للذهبً ص 



 

 
ٕٔ٘ 

قاؿُابنُعبدالربُرٛتوُهللا:ُ)كىًمنىُاٍٟتيجًَّةُأىٍيضناًُفُأنوُعزُكجلُعلىُالعرشُفوؽُالسمواتُ

ُكىرىبػىهُي ُاٍلعىرىًبُكىاٍلعىجىًمًُإذىا ًدينىُأىٍٚتىًعُتىًُمنى ُاٍلميوىحًٌ ٍبًعُأىفَّ ُأىٍكُنػىزىلىٍتُهًبًٍمًُشدَّةهُرىفػىعيواُالسَّ ٍمُأىٍمره
ًُعٍندىُا٠تٍىاصًَّةُكىا ُكىأىٍعرىؼي اُأىٍشهىري ُكىىىذى ُكىتػىعىاذلى ُالسَّمىاًءُيىٍستىًغيثيوفىُرىبػَّهيٍمُتػىبىارىؾى ٍلعىامًَّةُكيجيوىىهيٍمًُإذلى

اضٍُ ًُمٍنًُحكىايىًتًوُأًلىنَّوُي ُأىٍكثػىرى ُأىٍنكىرىهيُعىلىٍيًهٍمًُمٍنُأىٍفُ٭تىٍتىاجىًُفيًوًُإذلى ُيػيؤىنًٌبػٍهيٍمُعىلىٍيًوُأىحىدهُكىالى ُدلٍى ًطرىاره
ميٍسًلمهُ...(

ّٗٔ.ُ

قاؿُشيخُاإلسبلـُابنُتيميةُرٛتوُهللا:ُ)ك٢تذإُتدُا١تنكر٢ُتذهُالقضيةُيقرُهباُعندُالضركرة،ُ
ُكالُيلتفتُإذلُماُاعتقدكهُمنُا١تعارض٢ُتا.

ُقلبوُإذلُالعلوُيدعوُهللا.فالنفاةُلعلوُهللاُإذاُحزبُأحدىمُشدةُكجوُ

ُكافُعندمُمنُىؤالءُالنافُت٢ُتذاُمنُىوُمنُمشاٮتهم،ُكىوُيطلبُمٍتُحاجة،ُكأانُ كلقد
أخاطبوُفُىذاُا١تذىبُكأينُغَتُمنكرُلو،ُكأخرتُقضاءُحاجتوُحىتُضاؽُصدره،ُفرفعُ

كىلُطرفوُكرأسوُإذلُالسماء،ُكقاؿ:ُيُهللا،ُفقلتُلو:ُأنت٤ُتق،١ُتنُترفعُطرفكُكرأسك؟ُ
فوؽُعندؾُأحد؟ُفقاؿ:ُأستغفرُهللا،ُكرجعُعنُذلك١ُتاُتبُتُلوُأفُاعتقادهُٮتالفُفطرتو،ُمثُ

ُ.ّٕٗبينتُلوُفسادُىذاُالقوؿ:ُفتابُمنُذلك،ُكرجعُإذلُقوؿُا١تسلمُتُا١تستقرُفُفطرىم(

ُنفيُصفةُالعلوعنُهللاُتبارؾُكتعاذل:رابًعا ُ:ُلواـز

ُاخلُالعادلُكالُخارجوُفهوُيصفُمعدكمنا.إنكارُكجودُهللا:ُفإفُمنُنفىُأفُهللاُالُد -
 كقدُنصُعلىُذلكُٚتاعةُمنُالسلفُمنهم:
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 .ٖٗ/1التمهٌد  
ٖ51

 .ٖٗٗ-ٖٖٗ/ٙدرء التعارض  



 

 
ٖٔ٘ 

اإلماـُأٛتدُرٛتوُهللاُإذُيقوؿُعنُاٞتهمية١ُتاُأنكركاُعلوُهللاُقالواُأبنوُالُداخلُالعادلُكالُ
خارجو:ُ)ُقدُعرؼُا١تسلموفُأنكمُالُتؤمنوفُبشيءُ،ُإ٪تاُتدفعوفُعنُأنفسكمُالشنعةُٔتاُ

ُ.ّٖٗ(تظهركنوُ...

ُعنُهللاُتنزيهناُلوُكقعواُفُشر٦ُتاُيظنوفُ:١ُتاُنفواُالعلو -
فأثبتواُكجودُهللاُفُماُيتنزهُأحدىمُكَينفُأفُييذكرُكيوصفُبوصفوُفُىذاُا١تكافُمنُ

 أماكنُالقاذكراتُكالنجاساتُا٠تسيسةُك٨توىا.

ُكبَتنا. ُتعاذلُهللاُعماُيقولوفُعلونا

ُعلوُهلل.٤تادةُهللاُكرسولوُفُإثباهتماُصفةُال -
 التعدمُعلىُالنصوصُبفهمهاُعلىُخبلؼُفهمُالسلفُرضوافُهللاُعليهم. -
ُمنُ - ُعلوهُأفُيكوفُكعلوُا١تخلوقاتُكجعلواُماُيلـز شبهواُهللآُتلقو١ُتاُظنواُأفُالـز

ُ ُمنوُالتجسيمُكاٟتاجةُك٨توىاُمنُاللواـز علوُا١تخلوقاتُالزمناُلعلوُهللاُفقالواُ:ُيلـز
ُإالُإفُكافُا١تتصفُبصفةُالعلو٥تلوقناُلكنُهللاُأثبتُالعلوُلنفسوُكنفىُ اليتُالُتلـز

ُمثُعطلتمُاثنيناُعنوُا١تثيلُفأ  .-عياذناُابهللُُ–نتمُشبهتمُهللآُتلقوُأكالن
ُكإ٪تاُذكرُنبذُمنهاُفحسب.  كليسُا١ترادُىناُحصرُاللواـز

ُ:ُأدلةُنفاةُالعلوُكاٞتوابُعنهاُ:خامًسا

ُاستدلواُبعدةُأدلةُأذكرُأقولُماعندىمُكىي٦ُتاُاستدؿُبوُصاحبُالرسالة:

كالُدليلُكاحدُصحيحُصريحُينفيُصفةُالعلوُكإ٪تاُُكقبلُذلكُينبغيُأفُنبُتُأنوُليسُلديهم
ُاستدالالهتمُبضعيفُأكُصحيحُغَتُصريح.
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 ٓٙإثبات هذا البلزم علٌهم تجده فً : التدمرٌة صوانظر كبلم جمع من السلف فً  ٙٓٔالرد على الجهمٌة والزنادلة ص  

 ..ٖٕ٘ٔ-ٖٖٕٔ/ٗوما بعدها والصواعك المرسلة  ٖٖ٘والفتوى الحموٌة 
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قاؿُشيخُاإلسبلـُابنُتيميةُرٛتوُهللاُتعاذلُعنُقوؿُا١تخالفُتُألىلُالسنةُفُمسألةُالعلو:ُ
لصحابةُ)مثُليسُفُكتابُهللاُكالُفُسنةُرسولوُملسو هيلع هللا ىلصُكالُعنُأحدُمنُسلفُاألمةُالُمنُا

كالُالتابعُتُكالُعنُأئمةُالدينُالذينُأدركواُزمنُاألىواءُكاالختبلؼُحرؼُكاحدُٮتالفُ
ُ.ّٗٗذلكُالُنصناُكالُظاىرنا(

ُك٦تاُاستدلواُبوُ:

ُاٟتٍىًكيميُاٍلعىًليمُي:ُقاؿُتعاذل:ُ)الدليلُاألكؿ اًءًُإلىىوهُكىًفُاأٍلىٍرًضًُإلىىوهُُۚكىىيوى ُالًَّذمًُفُالسَّمى ُ(.كىىيوى

ُفقالوا:ُىذهُاْليةُدليلُعلىُأفُهللاُتعاذلُفُكلُمكاف.

ُكىذاُاستدالؿُابطلُكساقط:

ُذلكُأفُا١ترادُابْليةُأنوُمعبودُفُالسماءُكمعبودُفُاألرض:

ُكعلىُىذاُإٚتاعُا١تسلمُت:

تفاؽُ(ُفاإلٚتاعُكاالكىًفُاأٍلىٍرًضًُإلىىوُهقاؿُابنُعبدُالربُرٛتوُهللا:ُ)كأماُقولوُفُاْليةُاألخرل:ُ)
ُ.ََْقدُبٌُتُا١ترادُأبنوُمعبودهُمنُأىلُاألرضُفتدبرُىذاُفإنوُقاطعُإفُشاءُهللا(

ُ.َُْكقاؿُأيضناُعنُىذاُالتفسَت:ُ)ككذلكُقاؿُأىلُالعلمُابلتفسَت(

كقاؿُاْلجرمُفُمعٌتُاْلية:ُ)أنوُجلُذكرهُإلوُمنُفُالسماكاتُكإلوُمنُفُاألرضُ،ُإلوُ
ُ.َِْاألرضُىكذاُفسرهُالعلماء(ييعبدُفُالسماكاتُكإلوُييعبدُفُ

                                                             
ٖ55

 .ٕٖٕالفتوى الحموٌة ص  
ٗٓٓ

 .ٖٗٔ/1التمهٌد  
ٗٓٔ

 .1ٕٔ/ٙالتمهٌد  
ٕٗٓ

 .ٗٓٔٔ/ٖالشرٌعة  



 

 
ٔ٘٘ 

ُالًَّذمًُفُالسَّمىاًءًُإلىىوهُكىًفُقاؿُمرعيُالكرميُا١تقدسيُرٛتوُهللا:ُ)كأماُقولوُتعاذل:ُ) كىىيوى

ُاٟتٍىًكيميُاٍلعىًليمُي فإنوُمعبودُُ-أمُمعبودُُ-(ُفهوُابتفاؽُا١تفسرينُٔتعٌت:ُمألوهُاأٍلىٍرًضًُإلىىوهُُۚكىىيوى
ُ.َّْهبما(

ُذاُىوُالتفسَتُالصحيحُلآليةُ:كانظرُلتعرؼُأفُى

كتفسَتَُُْٕكتفسَتُالسمعاينَْٔكتفسَتُابنُكثَتَُْٓكتفسَتُالبغومَُْْتفسَتُالطربم
إذلُآخرهُمنُُُُْكتفسَتُالسمرقندمَُُْكتفسَتُابنُاٞتوزمَُْٗكتفسَتُالزجاجَُْٖالواحدم

ُكتبُالتفاسَت.

ُمنُذلكُُك ُكقولكمُ:ُالسلطافُىيثمُسلطافُفُمسقطُكعربمُكىيماءُفهلُيلـز جودهُكىذا
ُفُكلُكاحدةُمنهاُ؟!ُُ

ُقاؿُابنُقتيبةُرٛتوُهللاُمبينناُمعٌتُاْليةُكموجهناُلوُتوجيهناُفُلغةُالعرب:

ُالًَّذمًُفُالسَّمىاًءًُإلىىوهُكىًفُاأٍلىٍرًضًُإلىىوُه)كأماُقولوُ) (ُفليسُفُذلكُماُيدؿُعلىُاٟتلوؿُكىىيوى
كإلوُاألرضُكإلوُمنُفيهاُ،ُكمثلُىذاُالكبلـُهبماُكإ٪تاُأرادُبوُ:ُأنوُإلوُالسماءُكإلوُمنُفيهاُ

ُإبحدا٫تاُأكُبغَت٫تاُ قولك:ُىوُٓتراسافُأمَتُكٔتصرُأمَتُفاإلمارةُٕتتمعُلوُفيهماُكىوُحاؿّّ
ُ.ُِْكىذاُكاضحُالُٮتفى(

ُفػُ)اإللو(ُمعناىاُا١تعبود.

ُفمعٌتُاْليةُ:ُكىوُالذمُفُالسماءُمعبودُكفُاألرضُمعبود.
                                                             

ٖٗٓ
 .٘ٓٔألاوٌل الثمات فً تؤوٌل األسماء والصفات ص  
ٗٓٗ

 .1ٕٔ/ٔٔجامع البٌان  
ٗٓ٘

 .1ٗٔ/ٗمعالم التنزٌل  
ٗٓٙ

 .1ٕٓ/ٗتفسٌر المرآن العظٌم  
ٗٓ1

 ٘/ٔٔ5. 
ٗٓ8

 .515الوجٌز  
ٗٓ5

 .ٕٔٗ/ٗمعانً المرآن وإعرابه  
ٗٔٓ

 .8٘/ٗزاد المسٌر  
ٗٔٔ

 .ٕٙٙ/ٖبحر العلوم  
ٕٗٔ

 .ٖٕ٘تؤوٌل مختلف الحدٌث ص  



 

 
ٔ٘ٙ 

ُناهُا١تعبود:كالدليلُعلىُأفُاإللوُمع

ُكيلًُُّإلىىوؤُتىاُخىلىقُىقولوُتعاذل:ُ) ُكىافىُمىعىويًُمٍنًُإلىىووًُُۚإذناُلَّذىىىبى ًمنُكىلىدوُكىمىا (ُقاؿُأبوُمىاُاٗتَّىذىُاَّللَُّي
ُ.ُّْا٢تيثمُبعدُذكره٢ُتذهُاْلية:ُ)كالُيكوفُإ٢تناُحىتُيكوفُمعبودناُ...(

ُكقولوُتعاذل:ُ) لًيػيٍفًسديكاًُفُاأٍلىٍرًضُكىيىذىرىؾى قػىٍومىوُي ُكى ُميوسىىى ُأىتىذىري ًُفٍرعىٍوفى ًمنُقػىٍوـً ُي ُاٍلمىؤلى كىقىاؿى

 .ُْْ(ُكفُقراءةوُالبنُعباسُرضيُهللاُعنهما:ُ)كيذرؾُكإلػهتك(ُأمُكعبادتككىآ٢ًتىتىكُى

ُكمنوُقوؿُرؤبةُبنُالعجاج:

ٌدهُ
ي
ُالغانيػػاتُا١ت ُهللُدرُّ

ُت٢تيُسٌبحنُكاسًتجعنُمن

ُ.ُْٓأمُ:ُمنُتعبدم

قاؿُالز٥تشرم:ُ)اإللو:ُمنُأٝتاءُاألجناسُكالرجلُكالفرسُ،ُيقعُعلىُكلُمعبودُْتقُأكُ
ُ.ُْٔابطلُمثُعلىُا١تعبودُاٟتق(

ُ.ُْٕقاؿُالفَتكزآابدمُ:ُ)ألوَُيلوُألوىةُكألوىية:ُعبدُعبادة(

ًفُالسَّمىاكُى:ُاستدالالىمُبقولوُتعاذلُ:ُ)الدليلُالثاين ُاَّللَُّي اًتُكىًفُاأٍلىٍرًضُُۖيػىٍعلىميًُسرَّكيٍمُكىىيوى

ُ(.كىجىٍهرىكيٍمُكىيػىٍعلىميُمىاُتىٍكًسبيوفُى

ُكالردُعليهمُأفُيقاؿ:

ُإفُأىلُالعلمُاختلفواُفُتفسَتُاْليةُإذلُعدةُمعافُليسُمنهاُماكردُفُاستداللكم:

                                                             
ٖٗٔ

 .8ٙٗ/ٖٔلسان العرب البن منظور  
ٗٔٗ

 تفسٌر الطبري. 
ٗٔ٘

 .8ٙٗ/ٖٔلسان العرب البن منظور  
ٗٔٙ

 .ٙ/ٔاف الكش 
ٗٔ1

 .ٖٕٕٕ/ٙوانظر أًٌضا الصحاح للجوهري  ٖٓٙٔالماموس المحٌط ص  



 

 
ٔ٘1 

ُسرُكجهر:ا١تعٌتُاألكؿ:ُأفُا١ترادُأفُهللاُالذمُيعلمُماُفُالسماكاتُكماُفُاألرضُمنُ

(ُتقديره:ُكىوُهللاًُفُالسَّمىاكىاًتُكىًفُاأٍلىٍرًضُُۖيػىٍعلىميًُسرَّكيمٍُ(ُمتعلقناُبقولو:ُ)يػىٍعلىمُيفيكوفُقولو:ُ)
ُيعلمُسركمُكجهركمُفُالسماكاتُكفُاألرضُكيعلمُماُتكسبوف.

ُاستحسنُىذاُالقوؿ:

ُ.َِْلزجاجكحكاهُالسمعاينُكالبغومُعنُاُُْٗكالقاضيُأبوُيعلىُالفرٌاءُُْٖالنحاس

(ُيتعلقُٔتاُبعدهُكىًفُاأٍلىٍرضًُ(ُ،ُكقولو:ُ)ًفُالسَّمىاكىاتًُا١تعٌتُالثاين:ُأفُالوقفُاتـهُعلىُقولو:ُ)
ُأمُ:

يعلمُسركمُكجهركمُفُاألرضُ،ُكمعٌتُىذاُالقوؿ:ُأفُهللاُفُالسماكاتُيعلمُسرُمنُفُ
ُاألرضُكجهرىمُالُٮتفىُعليوُشيءُمنُذلك.

ُ.ُِْاإلماـُابنُجريرُالطربمكىذاُالقوؿُىوُماُاختارهُ

ا١تعٌتُالثالث:ُىوُأفُهللاُمنفردهُابلتدبَتُفُالسماكاتُكفُاألرضُكماُتقوؿُالعرب:ُفبلفُفُ
ُحاجاتُالناسُكفبلفُفُالصبلة.

ُ.ِِْذكرُىذاُالقوؿُاإلماـُالقرطيبُرٛتوُهللا

ىوُمسمىُبوُُا١تعٌتُالرابع:ُكىوُأفُا١تقصودُابْليةُأفُهللاُمسمىُهبذاُاالسمُفُاألرضُكما
ُفُالسماكاتُ،ُفكماُأنوُىوُهللاُفُالسماكاتُفكذلكُىوُهللاُفُاألرض.

ُ.ِّْذىبُإذلُىذاُالقوؿُمرعيُالكرميُا١تقدسيُرٛتوُهللا

                                                             
ٗٔ8

 .ٕٔٗ/ٙالجامع ألحكام المرآن  
ٗٔ5

 .ٖٕٙ/ٔإبطال التؤوٌبلت  
ٕٗٓ

 .8ٕ/1وتفسٌر البغوي  81/ٕتفسٌر السمعانً  
ٕٗٔ

 .58ٔ/1جامع البٌان  
ٕٕٗ

 .ٕٔٗ/ٙالجامع ألحكام المرآن  
ٕٖٗ

 .ٙٓٔ-٘ٓٔألاوٌل الثمات ص 



 

 
ٔ٘8 

ُكتفسَتُاْليةُالسابقة: ُا١تعٌتُا٠تامس:ُىو

ُأمُىوُا١تعبودُفُالسماكاتُكاألرض.

ُ.ِْٓرٛتوُهللاُكغَتهُِْْكإذلُىذاُذىبُاإلماـُأٛتد

كابنَُُّْكالشنقيطيُِْٗكالقرطيبُِْٖكالشوكاينُِْٕكابنُعبدالربُِْٔكثَتُُكرجحوُابن
ُ.ُّْعثيمُت

ُكىذاُقوؿُكجيوُقومُ:

ُ.ِّْذلكُأفُاسمُاٞتبللة:ُ"هللا"ُأصلوُإلو

ُكلمةُالناسُ لكنُأضيفُإليوُ)أؿ(ُالتعريفُمثُأدغمتُالبلـُفُاألخرلُكقالواُ:ُنظَته
ُ.ّّْفأصلهاُاألانسُلكنُحذفواُا٢تمزةُفقالوا:ُ)الناس(

ُقاؿُابنُعباسُفُتفسَتُمعٌتُلفظُاٞتبللة:ُ"هللا":كقدُ

ُ.ّْْ)ذكُاأللوىيةُكالعبوديةُعلىُخلقوُأٚتعُت(

ُفهذهُىيُأقواؿُأىلُالعلمُفُىذهُا١تسألةُفبعدُتبينهاُنقوؿ:

ُأنوُدلُيذكرُأحدُمنُأىلُالعلمُا١تعتربينُأفُمعٌتُاْليةُفيوُنفيُالعلوُعنُهللا.

                                                             
ٕٗٗ

 .5ٗالجهمٌة والزنادلة الرد على  
ٕٗ٘

 .ٕٓ٘/ٔٔمجموع الفتاوى  
ٕٗٙ

 .55ٔ/ٕتفسٌره  
ٕٗ1

 .1ٕٔ/ٙالتمهٌد  
ٕٗ8

 .ٔٗٔ/ٕفتح المدٌر  
ٕٗ5

 .ٕٔٗ/ٙتفسٌره  
ٖٗٓ

 .1ٓٗ/ٔأضواء البٌان  
ٖٗٔ

 .ٓٓٗ/ٕشرح العمٌدة الواسطٌة  
ٖٕٗ

 . ٙ٘/ٔومدارج السالكٌن البن المٌم  8ٙٗ/ٖٔلسان العرب البن منظور  
ٖٖٗ

بل وذكره حتى اإلباضٌة كما  ٕٖٔ/5ٖوالزبٌدي فً تاج العروس  5ٔ/ٔوالمٌومً فً المصباح المنٌر  8ٙٗ/ٖٔلسان العرب  

 .ٕ٘ٗ/ٔذكره الصحاري اإلباضً العمانً فً كتابه اإلبانة فً اللغة العربٌة 
ٖٗٗ

 .ٗ٘/ٔجامع البٌان للطبري  



 

 
ٔ٘5 

ُا١تتفقُعليهاُأفُإعماؿُالنصُتُأكذلُمنُإ٫تاؿُ)ترؾ(ُأحد٫تا.مثُأيضنا:ُإفُمنُقواعدُالشريعةُ

فبماُأفُأىلُالعلمُقدُقالواُهبذهُا١تعاينُاليتُالُتنافُنصوصُإثباتُصفةُالعلوُفعليوُنؤمنُ
هبذهُا١تعاينُأكُأبحدىاُمعُإثباتُالنصوصُاألخرلُالكثَتةُفُإثباتُصفةُالعلوُألنناُبتفسَتُ

لنصُكنصوصُصفةُالعلوُكدلُنًتؾُشيئناُمنهماُكىذاُىوُىؤالءُا١تفسرينُأعملناُىذاُا
ُالواجب.

كىاًسعهُ:ُقولوُتعاذل:ُ)الدليلُالثالث ًُُۚإفَُّاَّللَُّى اَّللًَّ ُُۚفىأىيٍػنىمىاُتػيوىلُّواُفػىثىمَُّكىٍجوُي ُكىاٍلمىٍغًربي َّللًَُّاٍلمىٍشرًؽي كى

ُ(.عىًليمُه

ُكالردُعليهمُأفُيقاؿ:

:ُإفُىذهُاْليةُاختلفُفيهاُأى ُلُالعلم:أكالن

ُّْٕكابنُخزٯتةُّْٔكالدارميُّْٓفقائلوفُأبهنا:ُصفةُالوجوُهللُتبارؾُكتعاذلُكىوُقوؿُأٛتد
ُ.ّْْكالسعدمُِْْكالسفاريٍتُُْْكابنُالقيمَُْْكالسمعاينُّْٗكابنُعبدالربُّْٖكاألصبهاين

ُكالقوؿُالثاين:ُأفُا١ترادُابْليةُالًقبلةُكالوجهة.

ُْْٖكمقاتلُْْٕكقتادةُْْٔكاٟتسنُالبصرمُْْٓكعكرمةُْْْك٦تنُقاؿُهبذاُالقوؿ:٣ُتاىد
ُ.ِْٓكٚتهورُالسلفُُْٓكالشوكاينَُْٓكابنُتيميةُْْٗكالشافعي

                                                             
ٖٗ٘

 .ٗٔ٘/ٕالسنة لعبدهللا بن أحمد  
ٖٗٙ

 .1ٔٓ/ٕنمض الدارمً على المرٌسً  
ٖٗ1

 .ٕ٘/ٔالتوحٌد  كتاب 
ٖٗ8

 .55ٔ/ٔالحجة فً بٌان المحجة  
ٖٗ5

 .ٔ٘ٔ/1التمهٌد  
ٗٗٓ

 .5ٕٔ/ٔتفسٌره  
ٗٗٔ

 .ٖ٘/ٙإعبلم المولعٌن  
ٕٗٗ

 .8ٕٕ/ٔلوامع األنوار  
ٖٗٗ

 .ٗٙتفسٌره ص  
ٗٗٗ

 .ٙٓٔ/ٕواألسماء والصفات للبٌهمً  ٕٕٔٔوابن أبً حاتم  ٕٙٓ/٘سنن الترمذي  
ٗٗ٘

 .ٖ٘ٔ/ٔزاد المسٌر البن الجوزي  
ٗٗٙ

 .ٕٕٔٔحاتم  رواه ابن أبً 
ٗٗ1

 .ٔ٘ٗ/ٕتفسٌر الطبري  
ٗٗ8

 .5ٖٔ/ٔتفسٌر البغوي  



 

 
ٔٙٓ 

ُكىذاُىوُالراجحُمنُالقولُتُفُىذهُاْلية.

قاؿُابنُتيميةُرٛتوُهللا:ُ)ليستُىذهُاْليةُمنُآيتُالصفاتُكمنُعٌدىاُفُالصفاتُفقدُ
ُ.ّْٓغًلط(

ُك٦تاُاستدلواُبو:

ُسياؽُاْليةُ: -
ُُۚفىأىيٍػنىمىاُتػيوىلُّواُفػىثىمَُّكىٍجويُحيثُقاؿ:ُ)فإفُسياؽُاْليةُيدؿُعلىُا١ترادُ ُكىاٍلمىٍغًربي َّللًَُّاٍلمىٍشرًؽي كى

(ُكا١تشرؽُكا١تغرب:ُاٞتهاتُ،ُكالوجوُىوُاٞتهةُ،ُيقاؿ:ُأمُكجوُتريده؟ُأمُ:ُأمُجهةُاَّللًَُّ
 تريد؟ُ،ُكيقوؿُ:ُأانُأريدُىذاُالوجوُ،ُأمُىذهُاٞتهة.

ًُكٍجهىةهُكماُقاؿُتعاذل:ُ) ُميوىلًٌيهىاكىًلكيلٌو اَّللًَُّ(ُك٢تذاُقاؿ:ُ)ىيوى (ُأمُ:ُفىأىيٍػنىمىاُتػيوىلُّواُفػىثىمَُّكىٍجوُي
ُ.ْْٓتستقبلواُكتوجهوا

ُالوجوُفُلغةُالعربُيطلقُكيرادُبوُ: -
يقاؿ:ُقصدتُىذاُالوجوُكسافرتُإذلُىذاُالوجوُككجهناُركابناُإخل٦ُتاُيدؿُعلىُاستعماؿُ

ُ.ْٓٓالعربُللوجوُهبذاُاإلطبلؽ

ُابُكبلُالقولُتُيثبتوفُصفةُالعلوُهللُتبارؾُكتعاذلُكماُتقدـُبيانو.اثنينا:ُأفُأصح

ُدؿُذلكُعلىُبطبلفُفهمكفلماُدلُيفهمواُمنُاْليةُ ُ.ماُفهمتى

                                                                                                                                                                              
ٗٗ5

 .ٙٓٔ/ٕاألسماء والصفات للبٌهمً  
ٗ٘ٓ

 .ٙٔ-٘ٔ/ٙو 5ٖٔ/ٖو 5ٕٗ/ٕمجموع الفتاوى  
ٗ٘ٔ

 .8ٕ٘/ٔفتح المدٌر  
ٕٗ٘

 .5ٕٗ/ٕمجموع الفتاوى  
ٖٗ٘

 .5ٖٔ/ٖمجموع الفتاوى  
ٗ٘ٗ

 .5ٖٔ/ٖمجموع الفتاوى  
ٗ٘٘

 .ٙٔ/ٙمجموع الفتاوى  



 

 
ٔٙٔ 

اثلثنا:ُأفُالعربُتقوؿُ:ُأانُفُكجوُالشمسُكالشمسُفُكجهيُكىكذاُكالُٯتكنُأفُيكوفُ
صودُأانُمقابلُالشمسُكىيُُا١تعٌتُأفُذاتُالشمسُفُكجهوُأكُأنوُذاتوُفُالشمسُبلُا١تق

ُكذلكُمعُأهناُفُالعلو.

ًُقبىلىُكىٍجًوُاٍلميصىلًٌي؛ُبىٍلُ ُاٍلعىٍرًشُكىىيوى فػىٍوؽى انىوُي ُسيٍبحى قاؿُشيخُاإلسبلـُابنُتيميةُرٛتوُهللا:ُ)كىىيوى

يػينىاًجيُالسَّمىاءُى ُلىٍوُأىنَّوُي ٍنسىافى ُلًٍلمىٍخليوقىاًت.ُفىًإفَُّاإٍلً ُيػىثٍػبيتي اُاٍلوىٍصفي ُُىىذى أىٍكُيػينىاًجيُالشٍَّمسى
كىكىانىٍتُأىٍيضناًُقبىلىُكىٍجًهًو( ُفػىٍوقىوُي ُكىاٍلقىمىري كىالشٍَّمسي ُلىكىانىٍتُالسَّمىاءُي كىاٍلقىمىرى

ْٓٔ.ُ

ًُفُاٍلًمٍرآًة،ُأىكٍُ فو فيبلى ًُفُاٍلمىاًء،ُأىٍكًُفُاٍلًمٍرآًة،ُأىٍكُكىٍجوُي ُكىاٍلقىمىري ًإذىاًُقيلى:ُالشٍَّمسي ُُكقاؿُأيضنا:ُ)كى

قىٍدُظىهىرىًتُالشٍَّمسُي ُأىنَّوُي ،ُيػىٍعلىميوفى ُيػىٍفهىميويُالنَّاسي مىٍعٌتن اُلىوُي اُاٍلًقٍرطىاًس،ُفػىهىذى ًُفُىىذى فو ـيُفيبلى ُكىبلى
ًإ٪تَّىاُحىلًَُّفيهىاًُمثىاكىالٍُ ،ُكى ُذىًلكى ٭تىيلَُّهًبىاُذىاتي دلىٍُ ًفُاٍلًمٍرآًةُكىريًؤيىٍتًُفيهىا،ُكىأىنَّوُي ُكىاٍلوىٍجوُي ُشيعىاًعيُّّقىمىري ؿه

مىكٍُ ُأىنَّوُي ُيػىٍعلىميوفى ًُفُاٍلًقٍرطىاًس،ُفىالنَّاسي ُكيًتبى ـيًُإذىا ُاٍلكىبلى ًلكى .ُكىكىذى ُذىًلكى ًُفيًوًُعٍندىُمىٍنُيػىقيوؿي تيوبه

كُى كىفىًهٍمتيوُي بػٍَّرتيوُي ُكىقػىرىٍأتيوي،ُكىتىدى فو ُفيبلى ـً ُكىبلى ًُف :ُنىظىٍرتي ًُفيًو،ُكىيػىقيوليوفى ُكىمىٍقريكءهًُفيًوُكىمىٍنظيوره رىأىيٍػتيوي،ُكى٨تىٍوى
.ُكىىيمٍُ ُذىًلكى تىىمٍَّلتيويُكى٨تىٍوى ًفُاٍلًمٍرآًةُكى ُكىٍجهىوُي ُكىمىاُيػىقيوليوفى:ُرىأىٍيتي ، ُكيلًًٌوُصىاًدقيوفىُُذىًلكى ًفُذىًلكى

٭تىيلًَُّفُاٍلًمٍرآًة،ُ ُالشٍَّمًسُكىاٍلقىمىًرُكىاٍلوىٍجًوُدلىٍُ ًُجٍرـً ُنػىٍفسى ُيػىٍعلىميوفىُمىاُيػىقيوليوفى،ُكىيػىٍعلىميوفىُأىفَّ كىأىفَّ

ُكىانُى تػىقيٍمُاًبٍلًقٍرطىاًس،ُبىٍل ُاٍلمىعىاينُكىاأٍلىٍصوىاًتُدلىٍُ ـىًُبًوًُمنى ُمىاُقىا ًتُاٍلًمٍرآةيُكىاًسطىةن(نػىٍفسى
ْٕٓ.ُ

ُمنُكوفُىذهُقبلةُهللاُأكُكجهةُهللاُأفُيكوفُبذاتوُفيهاُسبحانو. ُفبلُيلـز

ُ:ُإثباتُا١تعيةُهللُكالقربُينافُإثباتُالعلو:الدليلُالرابع

ُكنصوصُا١تعيةُكالقربُكثَتة:

ُمنهاُ:

                                                             
ٗ٘ٙ

 .1ٓٔ/٘مجموع الفتاوى  
ٗ٘1

 .ٖٖٓ/ٗالجواب الصحٌح  



 

 
ٕٔٙ 

ُرىاًبعُيقولوُتعاذل:ُ) ُىيوى ثىةوًُإالَّ ُثىبلى ُأىٍدىنىىًُمنُمىاُيىكيوفيًُمن٧ُتٍَّوىلى ُسىاًدسيهيٍمُكىالى ُىيوى ُٜتىٍسىةوًُإالَّ هيٍمُكىالى
ُكىانيوا ُمىعىهيٍمُأىٍينىُمىا ُىيوى ًُإالَّ ُأىٍكثػىرى ُكىالى ًلكى ُ(.ذىى

ُكينتيمٍُكقولوُتعاذل:ُ) ُمىعىكيٍمُأىٍينىُمىا ُ(.كىىيوى

ُدُىكقولوُتعاذل:ُ) ُُۖأيًجيبي ُقىرًيبه ُفىًإيٌنً ًُعبىاًدمُعىٍتًٌ ًإذىاُسىأىلىكى ُ(.ٍعوىةىُالدَّاًعًُإذىاُدىعىافًُكى

يبُهكقولوُتعاذل:ُ) ٣ُتًُّ ُقىرًيبه ُ(.ًإفَُّرىّبًٌ

كعنُأّبُىريرةُهنع هللا يضر:ُعنُالنيبُملسو هيلع هللا ىلص:ُ)أقربُماُيكوفُالعبدُمنُربوُكىوُساجدُفأكثركاُمنُ
ُ.ْٖٓالدعاء(

ُ

ُكاٞتوابُعنُىذاُمنُكجوهُ:

ُ:الوجوُاألكؿُ

ُكالُاختبلطناُكالُتنافُعلوهُتعاذلُألفُمعناىاُإبٚتاعُأىلُأفُمعيةُهللاُتعاذلُالُ توجبُحلوالن
ُ:-أم:ُأفُهللاُمعناُإبحاطتوُكعلموُُ-العلمُ:ُالعلمُكاإلحاطةُ

قاؿُابنُبطةُ:ُ)كأٚتعُا١تسلموفُمنُالصحابةُكالتابعُتُكٚتيعُأىلُالعلمُمنُا١تؤمنُتُأفُهللاُ
ُ.ْٗٓخلقوُكعلمو٤ُتيطُبكلُمكاف(تبارؾُكتعاذلُعلىُعرشوُفوؽُٝتاكاتوُابئنُمنُ

ُمىعىكيٍمُكقاؿُالطلمنكيُرٛتوُهللا:ُ)كأٚتعُا١تسلموفُمنُأىلُالسنةُعلىُأفُمعٌتُقولوُ:ُ) كىىيوى
ُكينتيمٍُ (ُك٨توُذلكُمنُالقرآفُ:ُأفُذلكُعلموُكأفُهللاُفوؽُالسماكاتُبذاتوُمستووُعلىُأىٍينىُمىا

ُكيفُشاء( ُ.َْٔعرشو

                                                             
ٗ٘8

 .8ٕٗرواه مسلم  
ٗ٘5

 .ٖٙٔ/1اإلبانة  
ٗٙٓ

 .ٖٖٔواجتماع الجٌوش اإلسبلمٌة ص 8ٕٕ/ٖدرء التعارض  



 

 
ٖٔٙ 

ُكل٧ُتولُمعُكلُقاؿُالدارميُرٛتوُهللا:ُ)ىذهُاْل يةُلناُعليكمُالُلكمُإ٪تاُيعٍت:ُأنوُحاضر
أحدُمنُفوؽُالعرشُبعلموُ؛ُألفُعلموُهبم٤ُتيطُكبصرهُفيهمُانفذُالُ٭تجبُشيءُعنُ

ُ.ُْٔعلموُكبصرهُ....(ُإذلُأفُقاؿ:ُ)ككذلكُفسرتوُالعلماء(

ُ~ُأنواعُا١تعية:

ُكلهم:ُكمقتضىُ ىذهُا١تعية:ُعلموُكإحاطتوُالنوعُاألكؿ:ُمعيةُعامة:ُكىيُمعيةُهللاُمعُخلقو
ُكقدرتو.

ُكمنهاُ:ُقولوُتعاذل:ُ) يػىٍعلىميُمىاًُفُالسَّمىاكىاًتُكىمىاًُفُاأٍلىٍرًضُُۖمىاُيىكيوفيًُمن٧ُتٍَّوىلى ُأىفَُّاَّللَُّى تػىرى أىدلىٍُ
لًُ ُأىٍدىنىىًُمنُذىى ُسىاًدسيهيٍمُكىالى ُىيوى ُٜتىٍسىةوًُإالَّ ُرىاًبعيهيٍمُكىالى ُىيوى ثىةوًُإالَّ ُمىعىهيٍمُأىٍينىُثىبلى ُىيوى ًُإالَّ ُأىٍكثػىرى ُكىالى كى

ُشىٍيءوُعىًليمُه ًبكيلًٌ ُكىانيواُُۖمثيَُّيػينػىبًٌئػيهيمُٔتىاُعىًمليواُيػىٍوـىُاٍلًقيىامىًةًُُۚإفَُّاَّللَُّى ُ(.مىا

ُأم:ُمعهمُبعلموُكيدؿُعليوُسياؽُاْلية.

ًُفُكقولوُتعاذل:ُ) ُالسَّمىاكىاًتُكىاأٍلىٍرضى ُالًَّذمُخىلىقى ُعىلىىُاٍلعىٍرًشُُۚيػىٍعلىميُمىاُىيوى اٍستػىوىلى ُمثيَُّ ـو ًستًَّةُأىيَّ
ُمىعىكيٍمُأىٍينىُمىاُُ ُُۖكىىيوى اُيػىٍعريجيًُفيهىا اًءُكىمى ًُمنىُالسَّمى هىاُكىمىاُيىنزًؿي كينتيٍمُُۚيىًلجيًُفُاأٍلىٍرًضُكىمىاُٮتىٍريجيًُمنػٍ

ُبىًصَتُه ٔتىاُتػىٍعمىليوفى ُ(.كىاَّللَُّي

ُعليوُسياؽُاْلية.ُأم:ُمعهمُبعلموُكيدؿ

عنُالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُأنوُقاؿ:ُ)اربعواُعلىُأنفسكمُ،ُإنكمُالُتدعوفُأصمَُّكالُغائبناُإنكمُتدعوفُ
ٝتيعناُقريبناُكىوُمعكم(

ِْٔ.ُ

ُكىذاُىوُتفسَتُالسلفُرضوافُهللاُعليهم:

                                                             
ٗٙٔ

 .8ٕٙالرد على الجهمٌة ص 
ٕٗٙ

 .1ٕٓٗومسلم  ٕ٘ٓٗرواه البخاري  



 

 
ٔٙٗ 

ُمىعىكيٍمُأىٍينُىفعنُابنُعباسُرضيُهللاُعنهماُأنوُقاؿُفُقولوُتعاذل:ُ) ُكينتيمٍُُكىىيوى (ُ:ُ)كىوُمىا
ُ.ّْٔعلىُالعرشُكعلموُمعهم(

ُسىاًدسيهيمٍُكقولوُتعاذل:ُ) ُىيوى ُٜتىٍسىةوًُإالَّ ُرىاًبعيهيٍمُكىالى ُىيوى ثىةوًُإالَّ ُثىبلى ُ(.مىاُيىكيوفيًُمن٧ُتٍَّوىلى

ُ.ْْٔقاؿ:ُ)ىوُعلىُالعرشُكعلموُفُكلُمكاف(

ُ.ْٓٔككذلكُىذاُىوُتفسَتُالضحاؾُكمقاتلُبنُحيافُكسفيافُالثورم

النوعُالثاين:ُمعيةُخاصة:ُكىيُخاصةُأبنبيائوُكأكليائوُكمقتضىُىذهُا١تعية:ُالنصرُكاإلعانةُ
ُكالتأييد.

ُكىذهُا١تعيةُتنقسمُإذلُقسمُت:ُمقيدةُبوصفُكمقيدةُبشخص.

ُاتػَّقىواُكَّالًَّذينىُىيم٤ُتًٍُّسنُيفأماُا٠تاصةُا١تقيدةُبوصف:ُفمثلُقولوُتعاذل:ُ) مىعىُالًَّذينى ُ(.وفُىًإفَُّاَّللَُّى

ُفكلُمنُكافُمتصفناُابلتقولُكاإلحسافُفاهللُمعو.

ُٖتىٍزىٍفًُإفَُّاَّللَُّىكأماُا٠تاصةُا١تقيدةُبشخصُمعٌُت:ُفمثلُقولوُتعاذل:ُ) ًُلصىاًحًبًوُالى ًإٍذُيػىقيوؿي
ُ(.مىعىنىا

ُقيدةُبوصف.كىذهُأخصُمنُا١تُ-هنع هللا يضرُُ-فهذهُا١تعيةُخاصةُمقيدةُابلنيبُملسو هيلع هللا ىلصُكأبّبُبكرُ

ُفأخصُأنواعُا١تعيةُماُقٌيدُبشخصُمثُماُقٌيدُبوصفُ.

ُأنوُالُتعارضُبُتُآيتُإثباتُالعلوُكبُتُآيتُا١تعية. هبذافتبني 

ُكىذاُالتفسَتُبينوُاإلماـُأٛتدُرٛتوُهللاُفقدُقاؿُفُتفسَتُآيةُاجملادلةُ:

                                                             
 

ٗٙٗ
 (ٖٙٓ/ٔأخرجه عبدهللا بن اإلمام أحمد فً السنة : ) 
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ٔٙ٘ 

ُسىاًدسيهيمٍُُمىاُيىكيوفيًُمن٧ُتٍَّوىلُى)) ُىيوى ُٜتىٍسىةوًُإالَّ ُرىاًبعيهيٍمُكىالى ُىيوى ثىةوًُإالَّ ُ(ُيعٍت:ُبعلموُ)ثىبلى كىالى

ُىيوُى ُمىعىهيمٍُ(ُيعٍت:ُهللاُبعلموُ)ٜتىٍسىةوًُإالَّ ُىيوى ًُإالَّ ُأىٍكثػىرى ُكىالى ًلكى ُأىٍدىنىىًُمنُذىى ُسىاًدسيهيٍمُكىالى (ُىيوى
ُكىانيواُُۖمثيَّيعٍت:ُبعلموُفيهمُ) ُشىٍيءوُعىًليمُهأىٍينىُمىا ًبكيلًٌ (ُُيػينػىبًٌئػيهيمُٔتىاُعىًمليواُيػىٍوـىُاٍلًقيىامىًةًُُۚإفَُّاَّللَُّى

ُ.ْٔٔيفتتحُا٠تربُبعلموُكٮتتمُا٠تربُبعلمو(

ُمىعىهيمٍُكقاؿُفُقولوُتعاذل:ُ) ُيىٍستىٍخفيوفىًُمنىُاَّللًَُّكىىيوى ُ.ْٕٔ(:ُ)بعلموُفيهم(كىالى

ابلنصرُكالتأييدُكالدفعُُ-رٛتوُهللاُُ-فقدُفسرىاُُكأماُاْليتُاليتُجاءتُفيهاُا١تعيةُخاصة
(ُ:)يقوؿ:ُفُالدفعًُإنًٍَّتُمىعىكيمىاُأىٍٝتىعيُكىأىرىلُىفُقولوُتعاذل١ُتوسى:ُ)ُ-رٛتوُهللاُُ-كالعوفُفقاؿُ

ُٖتىٍزىٍفًُإفَُّعنكماُ،ُكفُقولو:ُ) ًُلصىاًحًبًوُالى ًُإٍذ٫ُتيىاًُفُاٍلغىاًرًُإٍذُيػىقيوؿي مىعىنىااثىينىُاثٍػنػىٍُتً (ُيقوؿُاَّللَُّى
ُفُالدفعُعنا.

مىعىُالصَّاًبرًينُىكفُقولوُ:ُ) ُُۗكىاَّللَُّي ُكىًثَتىةنُإبًًٍذًفُاَّللًَّ (ُيقوؿ:ُفُالنصرُكىمُمًٌنًُفئىةوُقىًليلىةوُغىلىبىٍتًُفئىةن
٢ُتمُعلىُعدكىم.

ُالسٍَّلًمُكىأىنتيميُاأٍلىٍعلىٍوفىُكفُقولو:ُ) ًنيواُكىتىٍدعيواًُإذلى ُهتى مىعىكيمٍُفىبلى (ُفُالنصرُلكمُعلىُكىاَّللَُّي
ُ.ْٖٔعدككم(

كقاؿُشيخُاإلسبلـُابنُتيميةُرٛتوُهللا:ُ)ُلفظُا١تعيةُفُاللغةُكإفُاقتضىُاجملامعةُكا١تصاحبةُ
ُكافُمعُالعبادُدلُيناؼُذلكُعلوهُعلىُعرشوُكيكوفُحكمُمعيتوُفُكلُ كا١تقارنةُفهوُإذا

كالسلطافُكٮتصُبعضهمُابإلعانةُكالنصرُموطنُْتسبوُفمعُا٠تلقُكلهمُابلعلمُكالقدرةُ
ُ.ْٗٔكالتأييد(
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ٔٙٙ 

كٚتاؿُالدينُُّْٕكالشنقيطيُِْٕكابنُكثَتُُْٕكالذىيبَُْٕقٌررُذلكُأيضنا:ُابنُالقيم
ُ.ْٕٔكدمحمُخليلُىراسُْٕٓكابنُعثيمُتُْْٕالقاٝتي

ُكىذاُيدؿُعلىُأنوُالُتنافُبُتُإثباتُمعيةُهللاُكإثباتُعلوهُسبحانوُ.

ُكاانُ:ُأفُهللاُتعاذلُْٕٕالوجوُالثاين ٚتعُبُتُإثباتُالعلوُكإثباتُا١تعيةُلنفسوُفُكتابوُكلو
ُمتناقضُتُدل٬ُتمعُالقرآفُبينهما.

يعٍت:ُماُُ-قاؿُشيخُاإلسبلـُابنُتيميةُرٛتوُهللا:ُ)كالُ٭تسبُاٟتاسبُأفُشيئناُمنُذلكُ
يناقضُبعضوُبعضناُألبتةُ؛ُمثلُأفُيقوؿُالقائل:ُماُفُالكتابُُ-جاءُفُالكتابُكالسنةُ

ُكينتيمٍُنةُمنُأفُهللاُفوؽُالعرشُٮتالفوُالظاىرُمنُقولوُ:ُ)كالس ُمىعىكيٍمُأىٍينىُمىا (ُكقولوُصلىُكىىيوى
هللاُعليوُكسلمُ:ُ)إذاُقاـُأحدكمُإذلُالصبلةُفإفُهللاًُقبىلُكجهو(

ك٨توُذلكُ؛ُفإفُىذاُُْٖٕ
ُكماُٚتعُهللاُبينهماُفُقولو: ُ)ُغلطُ.ُذلكُأفُهللاُمعناُحقيقةُكىوُفوؽُالعرشُحقيقة ىيوى
ُعىلىىُاٍلعىٍرًشُُۚيػىٍعلىميُمىاُيىًلجيًُفُاأٍلُى اٍستػىوىلى ُمثيَُّ ـو ًُفًُستًَّةُأىيَّ ُالسَّمىاكىاًتُكىاأٍلىٍرضى ٍرًضُالًَّذمُخىلىقى

ُكينتيٍمُُۚكىاَّللَُّي ُمىعىكيٍمُأىٍينىُمىا اًءُكىمىاُيػىٍعريجيًُفيهىاُُۖكىىيوى ًُمنىُالسَّمى هىاُكىمىاُيىنزًؿي ُكىمىاُٮتىٍريجيًُمنػٍ ُٔتىاُتػىٍعمىليوفى

ُكنا(بىًصَتُه ُكلُشيءُكىوُمعناُأينما ُ.ْٕٗ(ُفأخربُأنوُفوؽُالعرشُيعلم

:ُأفُحقيقةُمعٌتُا١تعيةُالُتناقضُالعلوُفاالجتماعُبينهما٦ُتكنُفُحقُا١تخلوؽُالوجوُالثالث
ُفإنوُيقاؿ:ُماُزلناُنسَتُكالقمرُمعناُكالُيعدُذلكُتناقضنا.
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ُأفُالسائرُفُاأل ُكافُىذا٦ُتكنناُفُحقُا١تخلوؽُففيُكمنُا١تعلـو رضُكالقمرُفُالسماءُفإذا
منُاببُأكذلُكذلكُألفُحقيقةُا١تعيةُُ-سبحانوُُ–حقُا٠تالقُاحمليطُبكلُشيءُمعُعلوهُ

ُاالجتماعُفُا١تكاف. ُالُتستلـز

فُاللغةُإذاُأطلقت،ُفليسُفُ«ُمع»قاؿُشيخُاإلسبلـُابنُتيميةُرٛتوُهللا:ُ)كذلكُأفُكلمةُ
اُفُاللغةُإالُا١تقارنةُا١تطلقةُمنُغَتُكجوب٦ُتاسةُأك٤ُتاذاةُعنُٯتُتُكمشاؿ،ُفإذاُظاىرى

قيدتُٔتعٌتُمنُا١تعاينُدلتُعلىُا١تقارنةُفُذلكُا١تعٌت،ُفإنوُيقاؿ:ُماُزلناُنسَتُكالقمرُ
معنا،ُأكُالنجمُمعنا.ُكيقاؿ:ُىذاُا١تتاعُمعيُجملامعتوُلك،ُكإفُكافُفوؽُرأسك،ُفاهللُمعُ

ُ.َْٖقة،ُكىوُفوؽُعرشوُحقيقة(خلقوُحقي

ُأفُيكوفُذلكُالوجوُالرابع :ُأنوُلوُفرضُامتناعُاجتماعُا١تعيةُكالعلوُفُحقُا١تخلوؽُدلُيلـز
ُكماُقاؿُ ٦تتنعناُفُحقُا٠تالقُالذمُٚتعُلنفسوُبينهماُ؛ُألفُهللاُالُٯتاثلوُشيءُمن٥ُتلوقاتو

ُالسًَّميعيُالٍُتعاذل:ُ) ُكىًمٍثًلًوُشىٍيءهُُۖكىىيوى ُ(.بىًصَتُيلىٍيسى

ككماُأنوُالُتنافُبُتُعلوُهللاُكمعيتوُفكذلكُالُتنافُبُتُعلوهُكقربو١ُتنُيشاءُمنُعبادهُفهوُ
ُفُقربوُألنوُتعاذلُليسُكمثلوُشيءُكىوُالسميعُ سبحانوُإبٚتاعُالسلفُقريبُفُعلوهُعاؿو

ُ.ُْٖالبصَت

ُاٍجًتمُى ُعىلىىُفػىٍهًمكى ًإٍفُعىسيرى ُمىٍعرًفىةُي~ُقاؿُابنُالقيمُرٛتوُهللاُ:ُ)كى حيُذىًلكى يػيوىضًٌ اعيُاأٍلىٍمرىٍيًنُفىًإنَّوُي
ُشىٍيءو،ُكىأىفَُّالسَّمىاكىاًتُالسٍَّبعىُكىاأٍلىٍرًضُتىًُفُيىًدهًُ ُكيلًٌ ًُمٍن أىٍكبػىري ُكىسىعىًتًو،ُكىأىنَّوُي ًُُإحىاطىًةُالرَّبًٌ

ُٝتىىاكىاتًًوُالسَّبٍُ يػىٍقًبضي ُاٍلعىٍبًد،ُكىأىنَّوُي ُكىفًٌ يػىهيزُّىينَّ،ُكىخىٍردىلىةوًُف ُاًبٍليىًدُاأٍليٍخرىلُمثيَُّ عىُبًيىًدًهُكىاأٍلىٍرًضُتى
ُييُو ُعىلىىُعىٍرًشًو،ُكىىيوى كىىيوى ًُمٍنوُي نػيوَّ ٦ُتٍَّنُييرًيديُالدُّ نػيوُّ ُعىلىٍيًوُالدُّ ُيػىٍعسيري ُكىٍيفى اُشىٍأنيوي ُفىمىٍنُىىذى ُلىكى ًجبي

                                                             
ٗ8ٓ
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ٔٙ8 

ًوُالظَّاًىًرُكىاٍلبىاًطًن،ُكىتػىٍعلىمىُأُى عىلىٍيًوُكىسىلَّمىًُبًوُفػىٍهمىُاٝتًٍ ُاَّللًَُّصىلَّىُاَّللَُّي ُرىسيوؿي ُالتػٍَّفًسَتىُالًَّذمُفىسَّرى فَّ
ُشىٍيءو( ُكيلًٌ يطه،ُكىكىٍونًًوُفػىٍوؽى ُشىٍيءو٤ُتًي ُاٍلميطىاًبقيًُلكىٍونًًوًُبكيلًٌ ُتػىٍفًسَتيُاٟتٍىقًٌ ٍيًنُااًلٍٝتىٍُتًُىيوى ىىذى

ِْٖ.ُ

ُ:ُقالوا:ُأبفُمنُأثبتُهللُصالدليلُا٠تامس اُكمكاانن فةُالعلوُفقدُأثبتُهللُجهةنُكٖتيزناُكحدن
ُكىذاُفيوُمنُصفاتُا١تخلوقُت.

ُكالردُأفُيقاؿ:

ُأنتمُاْلفُذكرمتُألفاظنا٣ُتملةُكقدُتقدـُبيافُاعتقادُأىلُالسنةُكتعاملهمُمعُاأللفاظُاجململة.

ُالسليم.فعليوُالُبدُأفُنفصلُفيهاُببيافُمعناىاُككجوُاإلٚتاؿُفيهاُكتوجيههاُالتوجيوُ

ُ:ُ ُأكالن

ُُ~ُبيافُكجوُاإلٚتاؿُفيو:

ُأفُا١تعطلةُقدُاستعملوىاُلنفيُصفةُالعلوُعنُهللاُكاستدلواُبو:

فإفُأرادكاُابٞتهة:ُأفُهللاُتعاذلُفُجهةُكجوديةُٖتيطُبوُإحاطةُالظرؼُاب١تظركؼُ -
كأنوُداخله٤ُتصورهُفُشيءُمنُا١تخلوقاتُكالسماكاتُأكُأفُيكوفُمفتقرناُإذلُشيءوُ

ُكالعرشُأكُغَته:ُفهذهُا١تعاينُمن ُمنفيةُعنُهللاُعزُكجل.ُابطلةها
ُمنُكصفُهللاُابلعلوُالذايتُكاالستواءُعلىُالعرشُأفُتضاؼُإليوُىذهُا١تعاينُ كلكنُالُيلـز

ُالباطلة.

كإفُأرادكاُابٞتهةُ:ُأفُهللاُتعاذلُفُجهةُعيلياُعدميةُالُٖتيطُبوُ:ُفهذاُىوُا١تعٌتُ -
بػػ)اٞتهة(ُأـُدلُيعربكاُعنوُهباُ،ُفإفُىذاُىوُمعٌتُصفةُالعلوُاٟتقُ.ُسواءُعربكاُعنوُ

ُّْٖالذايتُهللُتعاذلُالثابتةُفُنصوصُكثَتةُتقدـُذكرىا.
                                                             

ٗ8ٕ
 .51ٖمختصر الصواعك المرسلة على المعطلة والجهمٌة ص  
ٗ8ٖ

ومواطن كثٌرة  5ٗ1/ٖوابن المٌم فً الصواعك المرسلة  ٖٕٕ/ٕومنهاج السنة  ٕٔٙ,  ٖٕٕ,  5ٕٓ,  ٔٗ/ٖمجموع الفتاوى  

 جًدا عندهما وعند غٌرهما.



 

 
ٔٙ5 

: ُكا١تكافُمثبلن ُككذلكُيقاؿُىذاُفُبقيةُاأللفاظُاجململةُاليتُذكرهتا

ا١تقصود:ُُقاؿُشيخُاإلسبلـُابنُتيميةُرٛتوُهللاُتعاذل:ُ)كحقيقةُاألمرُفُا١تعٌتُأفُينظرُإذل
ُكافُٖتتوُ فمنُاعتقدُأفُا١تكافُالُيكوفُإالُماُيفتقرُإليوُا١تتمكنُسواءنُأكاف٤ُتيطناُبوُأك

ُأفُهللاُتبارؾُكتعاذلُليسُفُمكافُهبذاُاالعتبار. ُفمعلـو

كمنُاعتقدُأفُالعرشُىوُا١تكافُكأفُهللاُفوقوُمعُغناهُعنوُفبلُريبُأنوُفُمكافُهبذاُ
ُ.ْْٖاالعتبار(

ُيزُفإفُأريدُبوُ:ككذلكُ:ُالتح

أفُهللاُفُحيزُموجودُف٥ُتلوؽُ٭تيطُبوُك٭توزهُفهذاُابطلُك٦تتنعُألفُهللاُعزُكجلُ -
ُالُ٭تيطُبوُشيءُمن٥ُتلوقاتو.

كإفُأريدُبذلكُأنوُمنحازُعنُا١تخلوقاتُابئنهُمنهاُغَت٥ُتتلطُفيهاُكالُىيُحاٌلةهُ -
ُعليها:ُفهذاُا١تعٌتُحق  .ْٖٓفيوُبلُىوُعاؿو

ُريدُبو:ككذلك:ُاٟتدُفإفُأ

ُمنفيُعنُهللاُتعاذل.ُابطلٌ أفُهللاُ٭تدهُشيءهُمن٥ُتلوقاتوُك٭تيطُبوُ:ُفهذاُمعٌتُ -
ُفُخلقوُكال٦ُتازجه٢ُتمُبلُىوُمباينه٢ُتمُ - كإفُأريدُبوُ:ُأفُهللاُتعاذلُغَتُحاؿو

ُكماُتقدـ كمنفصلهُعنهمُبذاتو:ُفهذاُمعٌتُصحيحُلداللةُالنصوصُعليو
ْٖٔ. 

د"ُعنُهللاُتعاذلُ،ُكإ٪تاُأرادكاُابٟتدُا١تعٌتُاألكؿُألهنمُىمُلذلكُٕتدُمنُالسلفُمنُنفواُ"اٟت
 ذاهتمُأثبتواُأفُهللاُفُالعلو.

٦تنُنفاه:ُسفيافُالثورمُكشعبةُكٛتادُبنُزيدُكٛتادُبنُسلمةُكشريكُكأبوُعوانةُكالطيالسيُ
ُكغَتىم.ُْٖٖكأٛتدُفُركايةُْٕٖكالطحاكم

                                                             
ٗ8ٗ

 .5ٕٗ/ٙدرء التعارض  
ٗ8٘

 .ٓٗ-8ٖ/ٙو ٖٓٓ/٘مجموع الفتاوى  
ٗ8ٙ

 .ٕٗٗ,  ٖٕٗ/ٔبٌان تلبٌس الجهمٌة  



 

 
ٔ1ٓ 

مُا١تعٌتُالثاينُألهنمُيعتقدكفُتنزيوُهللاُعنُكمنوُالسلفُمنُأثبتوُكمنهمُ:ُإ٪تاُأرادكاُإبثباهت
ُالنقائصُكدخولوُفُخلقو.

ُ.ُُْٗكأثبتوُاإلماـُالدارميَُْٗكركايةُعنُاإلماـُأٛتدُْٖٗك٦تنُأثبتو:ُعبدهللاُبنُا١تبارؾ

 اثنينا:ُردُالشبهة:

ُإذاُتبُتُىذاُفالردُعليكمُأفُيقاؿ:

ُامتنع ُكاألرضُمثبلن ُهباُكإذاُُإذاُثبتُأفُمنُاٞتهاتُماُيكوف٥ُتلوقنا أفُيكوفُهللاُتعاذلُحاالن
ُأفُيكوفُمبايننا٢ُتاُككلُموجودينُمباينُتُالُبدُأفُيكوفُأحد٫تاُعاليناُ دلُ٭تٌلُهللاُهباُلـز

ُللكماؿُ علىُاْلخرُأكُٖتتوُأكُجنبوُككلُاٞتهاتُتقتضيُالنقصُماُعداُالعلوُفهوُمقتضو
عاليناُعلىُخلقوُفصارُكهللاُتعاذلُمنزهُعنُالنقصُمستوجبُللكماؿُفوجبُأفُيكوفُ

ُعليكم. ُدليلكمُدليبلن

مثُأيضنا:ُأنكمُنفيتمُالعلوُعنُهللاُتنزيهناُلوُأفُيكوفُفُجهةُفوقعتمُفُأعظمُمنُ -
ُذلك:

 فلمُتنزىواُهللاُعنُاألماكنُالقذرةُكا٠تسيسةُاليتَُينفُأحدكمُأفُيوصفُبوجودهُفيهاُ.

ُقولكمُتعاذلُهللاُعماُيقوؿُالظا١توفُع ُكبَتنا.فهذاُىوُالـز ُلونا

قلناُلكمُُ-كماُيقوؿُاٞتهميةُُُ-فإفُقلتمُإفُهللاُليسُبداخلُالعادلُكليسُٓتارجُمنوُ -
ُأنتمُاْلفُتعبدكفُعدمنا.

 فإفُسلبُالنقيضُتُٯتنعُأفُيتوجوُإذلُموجودُألبتة.

                                                                                                                                                                              
ٗ81

 .5ٖٕ-8ٖٕشرح الطحاوٌة البن أبً العز  
ٗ88

 .ٕٖ-5ٕ/ٕوكما رواه عنه الخبلل فً السنة نمبًل من درء التعارض  ٕٗكما فً كتاب السنة لئلمام أحمد برواٌة األصطخري  
ٗ85

 .ًٕٗ فً الرد على المرٌسً والدارم ٕٗٔ/1رواه أبو داود كما فً التمهٌد البن عبدالبر  
ٗ5ٓ

 .ٖٗ/ٕكما رواها الخبلل نمبًل من درء التعارض  
ٗ5ٔ

 .ٕ٘-ٖٕفً رده على المرٌسً  



 

 
ٔ1ٔ 

 

ُ:ُحديثُاٞتاريةُ:انثانثح ػشرانمسأنح 

صرحُأىلُالعلمُأبفُفيوُُقاؿُ:ُ)ـُ.ُر(ُفُالصفحةُالثالثةُ:ُ)أماُحديثُاٞتاريةُفقد
ك٥تالف١ُتاُيدعوُإليوُرسوؿُهللاُصلىُهللاُُّْٗ،ُكىوُأحادٌمُالُتبٌتُعليوُعقيدةُِْٗمقاالنُ

اُرسوؿُ عليوُكسلمُكقدُقاؿ:ُ)أمرتُأفُأقاتلُالناسُحىتُيشهدكاُأفُالُإلوُإالُهللاُكأف٤ُتمدن
أموا٢تمُإالُْتقُاإلسبلـُهللاُكيقيمواُالصبلةُكيؤتواُالزكاةُفإذاُفعلوُذلكُعصمواُمٍتُدماءىمُُك

ُُْْٗكحساهبمُعلىُهللا(

كعندماُجاءهُاألعراّبُيشهدُبرؤيةُا٢تبلؿُقاؿُلوُالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُ:ُ)أتشهدُأفُالُإلوُإالُهللاُكأينُ
ُ.ْٓٗرسوؿُهللا؟(ُفقاؿ:ُنعمُ؛ُفقبلُرسوؿُهللاُملسو هيلع هللا ىلصُشهادتو

ىذاُسبيلُدعوتوُملسو هيلع هللا ىلصُكطريقُالدخوؿُفُاإلسبلـُكاحتماؿُأفُالرسوؿُملسو هيلع هللا ىلصُجعلهاُفُعدادُ
ا١تسلمُتُالعًتافهاُابهللُكرسولوُكلذلكُعنُمعٌتُالفوقيةُكقدُجاءُاٟتديثُأبلفاظُمتعددةُ

كفُركايةُ:ُمنُربك؟ُمنهاُعندُمالكُكأٛتدُبلفظُتشهدينُأفُالُإلوُإالُهللا؟ُقالت:ُنعمُ.ُ
أخرجوُاإلماـُأٛتدُكرجالوُرجاؿُالصحيحُكعندُمالكُفُا١توطأُ:ُأتشهدينُأفُالُإلوُإالُهللاُ

ُكأينُرسوؿُهللاُ؟ُقالت:ُنعمُ،ُقاؿُأتؤمنُتُابلبعثُبعدُا١توتُ؟ُقالت:ُنعم.ُ

ُكالرسوؿُبُتُأركافُاإلٯتافُكاإلسبلـُكدلُيذكرُفيوُعقيدةُأفُهللاُفوؽُالسماء(.

ُاُكهللاُألمرؾُتقررُالشيءُمثُتنقضوُفُآفُكاحد.عجبُن

ُبيافُذلك:

                                                             
ٗ5ٕ

 اذكر لً أئمة السنة وعلماء الحدٌث الذٌن تكلموا فٌه أما الكبلم هكذا فسهل. 
ٗ5ٖ

 تمدم بٌان وجوب األخذ بؤخبار اآلحاد فً االعتماد فبطل لولن. 
ٗ5ٗ

 .ٕ٘رواه البخاري  
ٗ5٘

 .ٕٖٓرواه أبو داود  



 

 
ٔ1ٕ 

ُفُكبلمكُماُمفاده:ُأفُاإلٯتافُأبفُهللاُفُالعلوُفوؽُالسماءُليسُمنُدينُهللاُ ذكرتى
ُكعللتُذلكُأبمورُمنها:

اُرسوؿُ ُأفُيقاتلُالناسُحىتُيشهدكاُأفُالُإلوُإالُهللاُكأف٤ُتمدن هللاُكيقيمواُأفُالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُأيًمرى
ُالصبلةُكيؤتواُالزكاة.

ُكأنوُشهدُإبسبلـُاألعراّبُٔتجردُإٯتانوُابلشهادتُت.

ُكأنوُقاؿُللجاريةُىذهُالركايتُاليتُذكرهتا.

ُمثُقلتُ:ُ)كالرسوؿُبُتُأركافُاإلٯتافُكاإلسبلـُكدلُيذكرُفيوُعقيدةُأفُهللاُفوؽُالسماء(.

ُفأنتُاْلفُتناقضتُمنُكجهُت:

األمرُابلصياـُكالُاٟتجُمعُأهنمإُُْٗالذمُذكرتوُليسُفيؤُْٗاٟتديثُاألكؿ:ُأفُالوجوُاألكؿ
ُاْلخرُ ركنافُمنُأركافُاإلسبلـُكليسُفيوُاإلٯتافُاب١تبلئكةُكالُابلكتبُكالُابلرسلُكالُابليـو

ُكالُابلقدرُخَتهُكشره.

فهلُمعٌتُىذاُأفُىذهُاألمورُليستُشرطناُللدخوؿُفُاإلسبلـُألفُالنيبُأمرُأفُيقاتلُ
ُالناسُعلىُالشهادتُتُكالصبلةُكالصياـُكدلُيذكرُىذهُاألمور؟

ُكىلُمنُدلُيؤمنُهباُإٯتانوُصحيح؟

ُفإفُقلتُ:ُكردتُهباُأحاديثُأخرلُ،ُقلنا:ُكالعلوُكردتُبوُأدلةُأخرل.

ُمنوُاإلٯتافُٔتاُجاءُ فإفُقلتُ:ُدلتُعليهاُىذهُاألحاديثُضمنناُألفُاإلٯتافُابلرسوؿُيلـز
ُباقية٦ُتاُجاءُبوُفنقوؿُلك:ُكأيضناُإثباتُالعلو٦ُتاُجاءُبو.بوُكىذهُاألركافُال

                                                             
ٗ5ٙ

 وكذلن فً بمٌة األدلة التً استدلٌت بها. 
ٗ51

 لٌس فٌه تنصًٌصا. 



 

 
ٔ1ٖ 

ُ:ُأنكمُتعتقدكفُأمورناُدلُتذكرُفُىذهُاألحاديثُمنها:الوجوُالثاين

ُاشًتاطُالتواترُفُالعقيدة. -
فنقوؿُلك:ُيلزمكُأفُالُتؤمنُبوجوبوُألفُالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُدلُيوجبوُعلىُالناسُفُىذهُاألحاديثُ

 علىُماُذكر.بلُاقتصرُ

ُاإلٯتافُأبفُالقرآف٥ُتلوؽ. -
فنقوؿُلك:ُيلزمكُأفُالُتؤمنُٓتلقُالقرآفُألفُالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُدلُيوجبوُعلىُالناسُفُىذهُ

 األحاديثُبلُاقتصرُعلىُماُذكر.

ُاإلٯتافُٓتلودُالعصاةُفُالنار. -
ُدلُيوجبُعلىُالناسُاإلٯتافُفنقوؿُلك:ُيلزمكُأفُالُتؤمنُٓتلودىمُفُالنارُألفُالنيبُملسو هيلع هللا ىلص

 بذلكُفُىذهُاألحاديثُبلُاقتصرُعلىُماُذكر.

ُكىكذاُدكاليكُفُكلُماُتعتقده.

ُكالصحيحُالذمُالُشكُكالريبُفيو:

ُاإلٯتافُابهللُكاإلٯتافُبرسولوُملسو هيلع هللا ىلصُُاإلٯتافُبكلُماُأخربكاُبو: ُأفُمنُلواـز

ُاْلخرُكالقدرُخَتهُكشره.فالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُأخرب ُُبوجوبُاإلٯتافُابهللُكمبلئكتوُككتبوُكرسولوُكاليـو

ُكأخربُبوجوبُالصبلةُكالزكاةُكالصياـُكاٟتجُكاٞتهادُكغَتىاُمنُشرائعُاإلسبلـ.

فوجبُعلىُمنُآمنُابلنيبُملسو هيلع هللا ىلصُأفُيتبعوُكيؤمنُٔتاُأخربُبوُكإالُدلُيكنُمؤمنناُبوُكالُمؤمنناُ
ُبصدقو.

فمنُاحملاؿُأفُٕتدُشخصناُيؤمنُابلنيبُملسو هيلع هللا ىلصُمثُٕتدُأفُالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُيقوؿُشيئناُفيأيتُىذاُكيكذبوُ
ُلو؟!! ُقلُرلُابهللُعليكُكيفُيكوفُىذاُمؤمنناُابلنيبُكىوُمكذبه



 

 
ٔ1ٗ 

ُاإلٯتافُابهللُفليسُاإلٯتافُابهللُك٤تبتوُادعاءُابللسا ُكذلكُمنُلواـز فُبلُالُتكوفُمؤمنناُكىذا
ُابهللُحىتُتؤمنُكتتبعُماُجاءُبوُرسولوُملسو هيلع هللا ىلصُكماُقاؿُسبحانو:

ُرَّ) غىفيوره كىيػىٍغًفٍرُلىكيٍمُذينيوبىكيٍمُُۗكىاَّللَُّي فىاتًَّبعيوينُ٭تيًٍبٍبكيميُاَّللَُّي بُّوفىُاَّللَُّى ُكينتيٍمُٖتًي ُ(.ًحيمُهقيٍلًُإف

ُإٯتانكُابهللُكبرسولوُصلىُفكذلكُاإلٯتافُابلعلوُدلتُعليوُ ُكماُتقدـُفبلـز النصوصُا١تتواترة
ُهللاُعليوُكسلمُأفُتؤمنُبعلوُهللاُسبحانو.

ُ~ُأماُحديثُاٞتاريةُفإليكُبيافُمنُصححُاٟتديثُمنُاحملدثُت:

ُ.ْٖٗاإلماـُالبغومُرٛتوُهللاُحيثُقاؿُعنُىذاُاٟتديث:ُ)ىذاُحديثُصحيح( -
 .ْٗٗ)...ُىذاُحديثُصحيح(اإلماـُابنُقدامةُرٛتوُهللاُحيثُقاؿ:ُ -
اٟتافظُالذىيبُرٛتوُهللاُحيثُقاؿ:ُ)ىذاُحديثُصحيحُ،ُركاهُٚتاعةُمنُالثقاتُ -

 .ََٓعنُ٭تِتُبنُأّبُكثَت(
اٟتافظُاحملدثُابنُحجرُالعسقبلينُرٛتوُهللاُحيثُقاؿ:ُ)...ُىذاُحديثُصحيحُ -

 .َُٓأخرجوُمسلم(
يثُاثبتُخٌرجوُمسلمُاإلماـُابنُالوزيرُاليماينُرٛتوُهللاُحيثُقاؿ:ُ)...ُىذاُحد -

 .َِٓفُالصحيح(
 .َّٓاإلماـُدمحمُانصرُالدينُاأللباينُرٛتوُهللا -

ُكثَت. ُكغَتىم

ُكيفيتيوُفقدُْتثُفيوُٚتعهُمنُ كأماُالكبلـُعلىُإسنادهُكركايتوُكاٞتمعُأكُالًتجيحُبينهاُفقد
ُأىلُالعلمُكأجادكاُفانظرُإفُأردتُاٟتقُغَتُمأمور:

                                                             
ٗ58

 .5ٖٕ/ٖشرح السنة  
ٗ55

 .1ٗإثبات صفة العلو ص  
٘ٓٓ

 .ٗٔالعلو للذهبً ص  
٘ٓٔ

 .5ٖ٘/ٖٔفتح الباري  
ٕ٘ٓ

 .8ٖٓ-15ٖ/ٔالعواصم والمواصم  
ٖ٘ٓ

 .8ٖ-8ٔمختصر العلو ص  
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ؿُعنُهللاُأبين"ُللشيخُد.صادؽُبنُسليمُبنُكتابُ"تكحيلُالعينُتُّتوازُالسؤا -
ُ.-كفقوُهللاُُ-صادؽُ

ُ-َُْٓككتابُ"أينُهللاُ،ُدفاعهُعنُحديثُاٞتاريةُركايةُكدراية"ُللشيخُسليمُا٢تبلرل -
 .-كفقوُهللاُ

 ككتابُ"الدفاعُعنُحديثُاٞتارية"ُللشيخُعبدهللاُبنُفهدُا٠تليفي. -
ُحديثُاٞتاريةُفقطُبلُلديناُمئاتُاألدلةُليسُعمدتناُفُإثباتُعلوُهللاُمثُإينُأعيدُكأذٌكر

١ُتنُأرادُاٟتقُكٕتردُعنُا٢تولُكالتعصب. ُكاؼو  غَتهُكتقدـُبعضهاُكىذا

كأذكرُىناُماقلتُرلُعندماُالتقيناُفُىيماءُقبلُسنتُتُمنُاْلفُعندماُسألتكُأينُهللاُ؟ُ
٬تهلُأينُفنفيتُعلمكُكقلتُ:ُهللاُأعلمُفأمسكتُرأسيُكقلت:ُماُأكربىاُيشيخُمثلكُُك

ربوُكمعبودهُ؟!!!ُكمنُضمنُماُأكردتُمنُاألدلةُكقتهاُحديثُاٞتاريةُفقلتُجواابُعلىُ
ُذلكُ:ُإهناُجاىلةُ!!!

ُكافُكبلمهاُابطبلُأكُملبساُلبينوُالناصحُاألمُتُ كقلتُ:ُالدليلُفُإقرارُرسوؿُهللاُملسو هيلع هللا ىلصُإذُلو
ُفُكقتوُبلُأقرىاُكزكىُإٯتاهناُ

ُمنُردُاٟتقُالبُتُاٞتليُبشبوُاليقو٢تاُعامةُالناسُ.فأعيذؾُابهللُ

 ُ  

                                                             
٘ٓٗ

 محدث اإلمام دمحم ناصر الدٌن األلبانً.والشٌخ سلٌم من كبار تبلمٌذ العبلمة ال 
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 :ُاالستواءُعلىُالعرش:انمسأنح انراتؼح ػشر

ُقاؿُ)ـُ.ُر(ُفُالصفحةُا٠تامسة:

ُكنايةُعنُا١تلكُ،ُكداللةُ )كقاؿُآخركفُ:ُالعرشُىوُالسريرُالذم٬ُتلسُعليوُا١تلوؾُكىو
ُذلكُمنُكتابُهللا:ُ)علىُإنفاذُمشيئتوُتعاذلُكمشوؿُقدرتوُلكلُشيءُكمصداؽُ اٍستػىوىلى مثيَُّ

نىاُطىائًًعُتُى ُكىٍرىناُقىالىتىاُأىتػىيػٍ ٢ُتىىاُكىًلؤٍلىٍرًضُاٍئًتيىاُطىٍوعناُأىٍك ُديخىافهُفػىقىاؿى ُالسَّمىاًءُكىًىيى (ُككماُفًُإذلى
ُُۚقولوُتعاذلُفُسورةُالبقرة:ُ) ُالسَّمىاًءُفىسىوَّاىينَُّسىٍبعىُٝتىىاكىاتو ًُإذلى اٍستػىوىلى ُشىٍيءوُُمثيَُّ ًُبكيلًٌ كىىيوى

ُكافُكرٯتناُكمنُىذاُا١تعٌتُعىًليمُه (ُكمثلُىذاُفُكبلـُالعربُكثَتُكقو٢تمُ:ُفبلفُكثَتُالرمادُإذا
ُقوؿُالشاعر:

ُقدُاستولُبشرُعلىُالعراؽُ***ُمنُغَتُسيفُكالُدـُمهراؽ

سرُالقرطيب٦ُتنُأقرُىذاُالتأكيلُصاحبُتفسَتُا١تنارُكالفخرُالرازمُكمنُأعبلـُا١تالكيةُا١تف
فانظرُفُتفسَتهُ)اٞتامعُألحكاـُالقرآف(ُفُسورةُتبارؾُكفُسورةُاٟتاقةُكقدُبٌُتُاختبلؼُ

ُالعلماءُكأكضحُرأمُكلُفريق(.

بعدُذكرُكبلمكُأسوؽُاْلفُمسائلُمتعلقةُٔتوضوعُاالستواءُحىتُتتضحُالصورةُفأقوؿُ
ُمستعينناُابهلل:

:ُتعريفُاالستواء: ُأكالن

ُاالستواءُفُاللغة:

ُاالستواءُفُكبلـُالعربُيرًدُعلىُضربُتُ:

اُ،ُكا١تقيدُإماُأفُيقيدُبػ)إذل(ُأكُبػ)الواك(ُأكُبػ)على(ُفهذهُأربعةُموارد: ُإماُمطلقناُكإماُمقيدن

ُا١توردُاألكؿ:ُ)االستواءُا١تطلق(ُ:
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اُبػُىكىوُماُدلُيوصلُمعناهُْترؼُ.ُكىؤُتعٌتُ:ُانتهىُككملُكمتُ،ُكمنوُقولوُتعاذلُ:ُ) لىغىُكىلىمَّ

ُ(.أىشيدَّهيُكىاٍستػىوىلُى

ُكقوؿُالشاعر: ُكقدُيفيدُمعٌتُالعلو

ُفأكردهتمُماءُبفيفاءُقفرةُ***ُكقدُحلقُالنجمُاليماينُفاستول

ُا١توردُالثاين:ُا١تقيدُبػػ)إذل(:

ُكقولوُتعاذل:ُ) ُالسَّمىاءًُكىؤُتعٌتُالقصدُإذلُالشيءُعلوناُكارتفاعنا ًُإذلى اٍستػىوىلى ُ(.مثيَُّ

ُث:ُا١تقيدُبػػ)الواك(:ا١توردُالثال

ُكقولكُ:ُاستولُا١تاءُكا٠تشبةُكاستولُالليلُكالنهارُكاستولُالرجلُكا١ترأة. ُكىؤُتعٌتُا١تساكاة

ُا١توردُالرابع:ُا١تقيدُبػػ)على(:

ُكىؤُتعٌتُكاحدوُالُ٭تتملُغَتهُفُلغةُالعربُأالُكىو:

ُعىلىىُُفىًإذىاكقولوُتعاذل:ُ)َُُٓٓالعلوُكاالرتفاعُكذلكُإبٚتاعُأىلُاللغة ُكىمىنُمَّعىكى ُأىنتى اٍستػىوىٍيتى
ُظيهيورًهًُ(ُكقولوُتعاذل:ُ)اٍلفيٍلكًُ ُ(.كىاٍستػىوىٍتُعىلىىُاٍٞتيوًدمًٌُ(ُكقولوُتعاذل:ُ)لًتىٍستػىويكاُعىلىىى

ُ:َٔٓك٦تنُذكرُىذهُا١تواردُ

ُعىلىىُىػ(ُإذُفُقولوُتعاذل:ُ)ُِٗ~ُاإلماـُاللغومُثعلبُالبغدادمُرٛتوُهللاُ)تُ اٍستػىوىلى مثَُّ
ُ(:ٍلعىٍرشًُا

،ُكاستولُالوجو:ُاتصلُ،ُكاستولُالقمر:ُامتؤلُكاستولُزيدُُعال)استولُعلىُ،ُيعٍت:ُ
ُكعمر:ُتشابػىهىاُ،ُكاستولُإذلُالسماء:ُأقبل.

                                                             
٘ٓ٘

 .8ٕٗ-1ٕٗ/ٔونكت المرآن للمصاب  5ٕٗ/ٔوانظر: تفسٌر الطبري  5ٙٔ-5٘ٔ/ٔالصواعك المرسلة  
٘ٓٙ

 .ٗٔٗ/ٗٔولسان العرب البن منظور  ٕٗٔ/ٖٔوتهذٌب اللغة لؤلزهري  88ٔ/ٓٔتاج العروس  



 

 
ٔ18 

ُ.َٕٓىذاُالذمُنعرفوُمنُكبلـُالعرب(

،ُفأاتهُرجلهُ،ُفقاؿ:ُماُمعٌتَُُٖٓ~ُكقاؿُداكدُبنُعليُرٛتوُهللا:ُ)كناُعندُابنُاألعراّب
ُ(ُ؟الرٍَّٛتىىنيُعىلىىُاٍلعىٍرًشُاٍستػىوىلُىقولو:ُ)

ُكماُأخربُ.ُفقاؿ:ُيُأابُعبدهللاُ،ُإ٪تاُمعناهُ:ُ)استوذل(ُفقاؿ:ُاسكتُُعلىقاؿ:ُىوُ عرشو
ُ.َٗٓ،ُالُيقاؿُاستوذلُعلىُالشيءُحىتُيكوفُلوُمضادُفإذاُغلبُأحدي٫تاُقيل:ُاستوذل(

ُ.َُٓتواءُٕتدهُفُمظانوكىذاُىوُالواردُعنُالسلفُكأئمةُاللغةُفُتفسَتُمعٌتُاالس

ُكماُفُ تلٌخصُمنُذلكُأفُ:ُاالستواءُاب١تعٌتُالشرعيُموافق١ُتاُقررهُالسلفُكأئمةُاللغة
ا١تتقدمةُكماُكردُعنُالسلفُفُتعريفُاالستواءُفُآيةُصفةُاالستواءُأربعةُألفاظُُُا١تصادر

ُكلهأُتعٌتُالعلوُىي:

ُعبل.ُك٦تنُفسرهُهبذا:٣ُتاىدُكثعلب.ُ-

ُك٦تنُفسرهُهبذا:ُأبوُالعاليةُكاٟتسنُالبصرمُكا٠تليلُبنُأٛتد.ارتفع.ُُ-

ُصعد.ُك٦تنُفسرهُهبذا:ُأبوُعبيدُالقاسمُبنُسبلـُكأبوُعبيدةُمعمرُبنُا١تثٌتُكالفرٌاء.ُ-

استقر.ُك٦تنُفسرهُهبذا:٣ُتاىدُكالكليبُكابنُا١تبارؾُكابنُقتيبةُكابنُعبدُالربُكالقصابُُ-
ُكأبوُاٟتسنُالكرجي

ُيفُالعرش:اثنينا:ُتعُر

ُالعرشُبناءنُعلىُدالالتُالنصوصُكمقتضىُاللغةُالعربيةُأنو:
                                                             

٘ٓ1
 .ٙٙٔالعرش وما روي فٌه البن أبً شٌبة  
٘ٓ8

 هـ.ٖٕٔتوفً عام إمام فً اللغة  
٘ٓ5

ورواها أبو إسماعٌل الهروي  8ٖٕ/٘والخطٌب البغدادي فً تارٌخ بغداد  ٕٗٗ/ ٖرواه شرح أصول اعتماد أهل السنة لبللكائً  

 . ٙٓٗ/ٖٔكما ذكر ذلن ابن حجر فً الفتح 
٘ٔٓ

,  5ٓٔ/ٕفسٌر مماتل وت ٓ٘ٗ/ٔونمض الدارمً على المرٌسً  1ٕٔتؤوٌل مختلف الحدٌث البن لتٌبة  58ٕٙ/ٙصحٌح البخاري  

وكتاب التوحٌد البن  1ٖٕ/ٔومجاز المرآن ألبً عبٌدة  8ٕٓ/8ٔوتفسٌر الطبري  5ٕ٘ٔ/ٙو  1٘/ٔوتفسٌر ابن أبً حاتم  ٕٖٗ
 وغٌرها. ٖٕ٘/ٖوتفسٌر البغوي  51ٖ/ٖوالبللكائً  ٕٗ٘-ٖٕٔ/ٔخزٌمة 
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عظيمُخلقوُهللاُعزُكجلُكاستولُعليوُكعبلُعلوناُيليقُّتبللوُُٓسريرُ
ُِٓ.ُ

ُاثلثنا:ُأدلةُصفةُاالستواء:

ُعىلىىُاٍلعىٍرشًُقولوُتعاذل:ُ) - اٍستػىوىلى ُكتابوُكفُأحدىاُ)مثَُّ ُالرٍَّٛتىىنُي(ُفُسبعةُمواضعُمن

ُ(.عىلىىُاٍلعىٍرًشُاٍستػىوىلُى
ًُذمُاٍلعىٍرًشُسىًبيبلنُقولوُتعاذل:ُ) - بٍػتػىغىٍواًُإذلىى  (.ًإذناُالَّ

 
ُكمنُاْلاثرُ:

قوؿُابنُمسعودُهنع هللا يضر:ُ)بُتُالسماءُالدنياُكاليتُتليهاُٜتسمائةُعاـُكبُتُكلُٝتاءُٜتسمائةُُ
كرسيُكا١تاءُُٜتسمائةُعاـُ،ُعاـُ،ُكبُتُالسماءُالسابعةُكالكرسيُٜتسمائةُعاـُ،ُكبُتُال

ُ.ُّٓكالعرشُفوؽُا١تاءُ،ُكهللاُفوؽُالعرشُالُٮتفىُعليوُشيءُمنُأعمالكم(
قاؿُالعبلمةُابنُعثيمُتُرٛتوُهللاُ:ُ)ىذاُاٟتديثُموقوؼُعلىُابنُمسعودُ،ُلكنوُمنُ

األشياءُاليتُال٣ُتاؿُللرأمُفيهاُ،ُفيكوف٢ُتاُحكمُالرفعُ،ُألفُابنُمسعودُدلُييعرؼُابألخذُ
ُ.ُْٓمنُاإلسرائيليات(

ُ
ُكثَتُمنُأىلُ كأماُاإلٚتاع:ُفقدُحكىُإٚتاعُالعلماءُعلىُإثباتُاستواءُهللاُعلىُعرشوُٚتعه

ُالعلمُمنُا١تتقدمُتُكا١تتأخرينُفمنهم:
- ُ ًُذٍكريهيُفػىٍوؽى تػىعىاذلى :ًُإفَُّاَّللَُّى ُنػىقيوؿي األكزاعيُرٛتوُهللاُإذُيقوؿ:ُ)كينَّاُكىالتَّاًبعيوفىُميتػىوىاًفريكفى

ًبًوًُمٍنًُصفىاتًًوُجىلَُّكىعىلى( عىٍرًشًو،ُكىنػيٍؤًمنئُتىاُكىرىدىًتُالسُّنَّةُي
ُٓٓ.ُ

                                                             
٘ٔٔ

 
٘ٔٔ

وفً الماموس  ٕٗٙ/ٗفً معجم مماٌٌس اللغة  ممن نص من أئمة اللغة على أن العرش هو سرٌر الملن: ابن فارس اللغوي 

 وغٌرهم. ٖٔٙ/ٔوالمحكم والمحٌط األعظم البن سٌده  ٕ٘ٓومختار الصحاح للرزاي  1ٕٔوالثعالبً فً فمه اللغة  51٘المحٌط 
ٕ٘ٔ

 .1ٕٕ/ٕاألسماء والصفات للبٌهمً  
ٖ٘ٔ

ابن المٌم فً اجتماع الجٌوش اإلسبلمٌة ص صححه و  5ٕٓ/ٕوالبٌهمً فً األسماء والصفات  ٘ٓٔرواه ابن خزٌمة فً التوحٌد  

 .ٗٙوالذهبً فً  العلو  ص  ٓٓٔ
٘ٔٗ

 . ٕ٘ٔٔ/ٓٔمجموع الفتاوى  
٘ٔ٘

 ورواه غٌره كما تمدم. ٓ٘ٔ/ٕرواه البٌهمً فً األسماء والصفات  
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كقاؿُالشافعيُرٛتوُهللا:ُ)القىٍوؿًُفُالٌسنةُالَّيًتُأىانُعىلىيػٍهىاُكىرىأىٍيتُعىلىيػٍهىاُالَّذينُرىأىٍيتهٍمُ -
ًُإلُى قٍػرىارًُبشىهىادىةُأىفُالى اُرىسيوؿُهللاُكىأىفُمثلُسيٍفيىافُكىمىالكُكىغىَت٫تىاُاإٍلً ُهللاُكىأىف٤ُتيىمَّدن وًُإالَّ

ُ ُكىيفى نٍػيىا ُالسَّمىاءُالدُّ ُشىاءىُكىينزؿًُإذلى ُكىيفى هللاُعلىُعىٍرشوًُفُٝتائوُيقربُمنُخلقو
شىاءىُكىذكرُسىائًرُااًلٍعًتقىاد(

ُٓٔ.ُ
ُمًَُُِٖكقاؿُسعيدُبنُعامرُالضبعيُرٛتوُهللاُ)تُ - ُقػىٍوالن أىشىرُّ ُاٍليػىهيوًدُىػ(:ُ)اٞتٍىٍهًميَّةُي نى

ُعىلىىُ ُكىتػىعىاذلى تػىبىارىؾى ًفُأىفَُّاَّللَُّى كىالنَّصىارىل،ُقىًدُاٍجتىمىعىًتُاٍليػىهيوديُكىالنَّصىارىل،ُكىأىٍىليُاأٍلىٍديى
اٍلعىٍرًش(

ُٕٓ. 
ىػ(ُعندماُسئلُماُقوؿُأىلُاٞتماعة؟ُ:ُُِّْكقاؿُعليُبنُا١تديٍتُرٛتوُهللاُ)تُ -

أىفُهللاُعزكجلُفىوؽُالسَّمىوىاتُعلىُعىٍرشوُاٍستػىوىل()ييؤمنيوفىُاًبلرٍُّؤيىًةُكابلكبلـُكُى
ُٖٓ.ُ

ىػ(:ُ)ًإٍٚتىاعُأىلُاٍلعلمُأىنوُفىوؽُاٍلعىٍرشُُِّٖكقاؿُإسحاؽُبنُراىويوُرٛتوُهللاُ)تُ -
ُكلُشىٍيءًُفُأىٍسفىلُاألىٍرضُالسَّاًبعىة( اٍستػىوىلُكىيعلم

ُٓٗ. 
 :كقاؿُأبوُزرعةُكأبوُحامتُالرازيُتُرٛتهماُهللاُبذلكُحيثُقاال -

ًبًهمي:ُ.....ُكُى ًُمٍنُمىٍذىى يًعُاأٍلىٍمصىاًرًُحجىازناُكىًعرىاقناُكىشىامناُكىٯتىىنناُفىكىافى أىفَُّ)أىٍدرىٍكنىاُاٍلعيلىمىاءىًُفُٚتًى
ًُكتىاًبًوُ،ُكىعىلىىًُلسىاًفُرىسيولًوًُ ًف ُنػىٍفسىوُي ُكىمىاُكىصىفى ٍلًقًو ًئنهًُمٍنُخى ُكىجىلَُّعىلىىُعىٍرًشًوُابى عىزَّ ُاَّللَُّى

) ُكىٍيفو لَّمىًُببلى عىلىٍيًوُكىسى صىلَّىُهللاُي
َِٓ. 

ُكثَت٦ُتنُحكىُاإلٚتاعُعلىُذلك٦ُتنُيصعبُحشدُأقوا٢تمُىناُأذكرُمنهم:ُ - كغَتىم
كابنُبطةُُِّٓكأبوُعبدهللاُدمحمُبنُخفيفُِِٓكأبوُاٟتسنُاألشعرمُُِٓالدارمي
كابنُُِٖٓكالصابوينُِٕٓكالسجزمُِٔٓكأبوُنعيمُِٓٓكأبوُعمركُالطلمنكيُِْٓالعكربم

                                                             
٘ٔٙ

 .٘ٙٔالعلو للذهبً  
٘ٔ1

 .ٖٓخلك أفعال العباد للبخاري  
٘ٔ8

 .1٘ٔالعلو للذهبً ص  
٘ٔ5

 .15ٔالعلو للذهبً ص  
ٕ٘ٓ

 .51ٔ/ٔالبللكائً  
ٕ٘ٔ

 .ٕٖٗنمضه على المرٌسً ص  
ٕٕ٘

 .ٖٔٔ-ٖٓٔرسالة إلى أهل الثغر ص  
ٕٖ٘

 .1ٙ/٘مجموع الفتاوى البن تٌمٌة  
ٕ٘ٗ

 .ٖٙٔ/ٖاإلبانة  



 

 
ٔ8ٔ 

كابنُُِّٓكابنُتيميةُُّٓكابنُقدامةُا١تقدسيَُّٓكأبوُاٟتسنُالكرجيُِٗٓعبدالرب
ُ.ّّٓالقيم

كلُىؤالءُدلُ٭تكواُأقوا٢تمُفقطُبلُحكىُكلُكاحدوُمنهمُإٚتاعُا١تسلمُتُعلىُإثباتُىذهُ
 الصفةُهللُتبارؾُكتعاذل.

ُ

رابعنا:ُشبهاتُا١تخالفُتُكاٞتوابُعنها
ُّْٓ:ُ

ُكنايةُعنُالشبهةُاألكذل ٍلكًُ:ُأفُالعرشُىنا
ي
ُ.ّٓٓا١ت

ُكالردُعليوُمنُكجوه:

:ُأفُىذاُالتفسَتُكالتأكيلُمبتدعُدلُيقلُبوُأحدُمنُالسلفُبلُىو٥ُتالف١ُتاُكردُالوجوُاألكؿ
ُ.ّٕٓففهمُالسلفُببلُأدىنُشكُكالُريبُىيُاألرجحُّٔٓعنُالسلف

ُ٘تنعُٛتلوُعلىُىذاُالوجوُالثاين :ُأفُالعرشُقدُكردُفُالنصوصُالشرعيةُكصفوُأبكصاؼو
ُالذمُذكرتُكىيُكثَتةُمنها:ا١تعٌتُ

عىلىىُقولوُتعاذل:ُ) - ُكىكىافىُعىٍرشيوُي ـو ًُفًُستًَّةُأىيَّ ُالسَّمىاكىاًتُكىاأٍلىٍرضى ُالًَّذمُخىلىقى كىىيوى
ُ(.اٍلمىاءًُ

                                                                                                                                                                              
ٕ٘٘

 .ٕٙٗالعلو للذهبً  
ٕ٘ٙ

 .ٓٙ/٘مجموع الفتاوى البن تٌمٌة  
ٕ٘1

 .ٕٕٕ/ٖمجموع الفاوى البن تٌمٌة  
ٕ٘8

 .5ٕ-8ٕعمٌدة السلف أصحاب الحدٌث ص 
ٕ٘5

 .5ٖٔ-8ٖٔ/1 التمهٌد 
ٖ٘ٓ

 .ٖٕٕ/ٖمجموع الفتاوى البن تٌمٌة  
ٖ٘ٔ

 .ٙٗذم التؤوٌل له ص  
ٖٕ٘

 وغٌرها من كتبه. 8ٙٗ/ٙوالفتاوى الكبرى  ٕٗٔ/ٖو 51ٕ/ٕمجموع الفتاوى  
ٖٖ٘

 .1ٖ٘/ٕمختصر الصواعك المرسلة  
ٖ٘ٗ

 وردي هنا على المخالفٌن من المفوضة والمإولة لهذه الصفة. 
 تنبٌه: لست بصدد حصر جمٌع شبههم وإنما حاولت االلتصارعلى أشهرها.

ٖ٘٘
 لرر هذا المول كثٌر من المتكلمٌن: كالجهمٌة والمعتزلة ومتؤخري األشاعرة. 
ٖ٘ٙ

 الذٌن تدعً موافمتهم لمذهبن. 
ٖ٘1

 ولد تمدم تمرٌر حجٌة فهم السلف فً أول الرسالة. 



 

 
ٔ8ٕ 

 .ّٖٓقاؿ٣ُتاىد:ُ)كافُعرشوُعلىُا١تاءُقبلُأفُٮتلقُشيئنا(

يىكيٍنُكدليلوُحديثُعمرافُبنُحصُتُرضيُهللاُعنهماُعنُالنيبُملسو هيلع هللا ىلص كدلىٍُ ُأنوُقاؿ:ُ)كافىُاَّللَُّي
ُكيلَُّ ُفُالذًٌٍكًر ،ُككىتىبى ُالسَّمىوىاًتُكاألٍرضى ىاًء،ُمثيَُّخىلىقى

علىىُا١ت لىوي،ُككافىُعىٍرشيوُي شيءهُقػىبػٍ
ُ.ّٗٓشيءو(

ُكمنُاحملاؿُأفُيكوفُمعٌتُاْليةُككافُملكُهللاُعلىُا١تاء!!.

ُيىٍصعىقيوفىُيىوـىُكحديثُأّبُسعيدُا٠تدرمُهنع هللا يضرُكفي - ُالنَّاسى وُقوؿُالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُ:ُ)فإفَّ
،ُفإذاُأانُٔتيوسىىُآًخذهُبقائًمىةوًُمنُقىواًئًمُ ُعٍنوُاألٍرضي ُمىنُتػىٍنشىقُّ الًقيامىًة،ُفأكيوفيُأكَّؿى

العىٍرًش(
َْٓ.ُ

 ىلُملكُهللاُلوُقوائم؟!!

قاؿُعنُجنازةُسعدُبنُمعاذُهنع هللا يضرُ:ُ)اىتٌز٢ُتاُعرشُكحديثُجابرُهنع هللا يضرُأفُالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُ -
ُ.ُْٓالرٛتن(

 فهلُا١تعٌتُ:ُاىتزُملكُهللا؟!!

ًُمنُ - يتحابُّوفىُفُهللًاُعلىُمىنابرى
كحديثُمعاذُبنُجبلُهنع هللا يضرُعنُالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُأنوُقاؿ:ُ)ا١ت

ًُظلُّو( ُالعىرًش،ُيوـىُالًُظلَُّإالَّ نوروُفًُظلًٌ
ِْٓ.ُ

 :ُأفُسياؽُاْليتُالُيسمحُهبذاُالتأكيل:الوجوُالثالث

                                                             
ٖ٘8

لبله: )كان عرشه على الماء لبل أن ٌخلك السماوات واألرض ومن فٌهن( رواه ابن جرٌر من عدة طرق صحٌحة ولد لال  

ٕٔ/ٖٖٓ-ٖٖٔ. 
ٖ٘5

 .1ٗٔ8رواه البخاري  
٘ٗٓ

 .8ٖٙٗو 58ٖٖو ٕٕٔٗرواه البخاري  
٘ٗٔ

 .1ٕٙٗو ٕٙٗٗرواه مسلم  
ٕ٘ٗ

ً وصححه الشٌخ شعٌب األرناإوط ف 8ٕٖٔوالشاشً فً المسند  85ٕٖوالطحاوي فً شرح مشكل اآلثار  ٕٕٗٙٓرواه أحمد  

 تخرٌج المسند.
 
  

 



 

 
ٔ8ٖ 

ُقاؿُتعاذل:ُ) - اٍستػىوىلى ُمثيَُّ ـو نػىهيمىاًُفًُستًَّةُأىيَّ ُكىمىاُبػىيػٍ ُالسَّمىاكىاًتُكىاأٍلىٍرضى الًَّذمُخىلىقى اَّللَُّي
ُ(.عىلىىُاٍلعىٍرشًُ

ألرضُكماُفهلُا١تعٌتُعلىُرأيكمُ:ُأفُهللاُإ٪تاُاستولُعلىُا١تلكُبعدُخلقُالسماكاتُكا
 فيهن؟!!

ُكقاؿُتعاذل:ُ) - ُاٍلعىٍرشى ًُبوًَُُوَمْن َحْوَلهُ الًَّذينىُ٭تىًٍمليوفى (ُكقولوُييسىبًٌحيوفىًُْتىٍمًدُرىهبًًٌٍمُكىيػيٍؤًمنيوفى
ًئكىةىُحىافًٌُتىًُمٍنُحىٍوًؿُاٍلعىٍرشًُ:ُ) ُ(كىتػىرىلُاٍلمىبلى

َوَمْن عنُالعرش:ُ)ىلُمعٌتُذلك:ُأفُىناؾُمبلئكةُخارجُتُعنُملكُهللاُألفُهللاُيقوؿُ
ًُبوًَُحْوَلُه  ٍوًؿُاٍلعىٍرشًُ(ُكيقوؿ:ُ)ييسىبًٌحيوفىًُْتىٍمًدُرىهبًًٌٍمُكىيػيٍؤًمنيوفى (ُىلُىمُحوؿُملكُحىافًٌُتىًُمٍنُحى

 هللاُخارجوفُعنو؟!!

ُكيلًٌُىذاُماُالُيقولوُمسلمُألفُهللاُيقوؿ:ُ) عىلىىى ُالسَّمىاكىاًتُكىاأٍلىٍرًضُُۗكىاَّللَُّي َّللًَُّميٍلكي شىٍيءوُُكى

ُ(ُمثُىوُخالقُكلُشيءُفكيفُيكونوفُخارجُتُعنُميلًكًو؟!!قىًديرُه

ُينزهُهللاُعنهاُمنها:الشبهةُالثانية ُمنوُلواـز ُ:ُأفُإثباتُىذهُالصفةُيلـز

ُ.-سبحانوُكتعاذلُُ-أفُهللاُأصغرُمنُالعرشُأكُمساكوُلوُُ

ُف٥ُتلوؽ. ُكأفُيكوفُهللاُداخبلن

ُكأفُيكوف٤ُتبوسناُف٥ُتلوؽ.

ُيكوف٤ُتتاجنا١ُتخلوؽُسبحانو.كأفُ

كاٞتوابُأفُيقاؿ:ُىذاُإ٪تاُىوُالزـهُفُحقُا١تخلوقُتُبينماُهللاُسبحانوُكتعاذلُليسُذاؾُ
ُلوُألنوُسبحانوُليسُكمثلوُشيء ُكاستواءُا١تخلوقُتُّْٓببلـز ُ.ْْٓكليسُاستواؤه

                                                             
ٖ٘ٗ

 وهذا دلٌل أن هذا المائل شبه هللا بخلمه أوال ثم عطل 
٘ٗٗ

 ولد تمدم بٌان أن إثبات الصفات ال ٌوجب التشبٌه. 



 

 
ٔ8ٗ 

ُكقدُأشارُإذلُىذاُا١تعٌتُٚتاعةُمنُالسلفُ:

ُ.ْٓٓ)استولُكماُذكرُالُكماُٮتطرُللبشر(كماُقاؿُاإلماـُأٛتدُرٛتوُهللا:ُ

ُ، ُعىلىى٥ُتىٍليوؽو ُكىمىٍخليوؽو عىلىىُعىٍرًشًو :ًُإفَُّهللاُى ُيػيقىاؿي ،ُالى ىرًيًسيُّ
كيقوؿُالدارميُرٛتوُهللا:ُ)أىيػُّهىاُا١ت

ُ ُعىلىىُرىٍغًمكى ُجىًسيمو ٥ُتىٍليوؽو ُعىًظيمو ُعىلىىُعىٍرشو ٥ُتىٍليوؽى ري ُكىًرًنهُخىاًلقهُغىيػٍ ُمىليوـه،ُكىلىًكنُمىًلكه كىأىٍنتى
ُرىسيوًؿُهللا ًتُهللًا،ُكىرىدَُّأىٍخبىارى ُهللاي،ُكىجىحىدىُآيى ُٔتىاُأىنٍػزىؿى ُكىفىرى ؛ُفػىقىٍد ًلكى ُكىذى ُفىمىٍن١ُتنُيػيٍؤًمٍنُأىنَّوي

ُ.ْٔٓملسو هيلع هللا ىلص(

قاؿُشيخُاإلسبلـُابنُتيميةُرٛتوُهللاُ:ُ)يظنُا١تتوىمُأنوُإذاُكصفُابالستواءُعلىُالعرشُُ
ُكقولوُتعاذل:ُ)كافُ ُكاستواءُاإلنسافُعلىُظهرُالفلكُكاألنعاـ ُاأٍلىٍزكىاجىُُاستواؤه كىالًَّذمُخىلىقى

ُمىاُتػىرٍكىبيوفُى ُاٍلفيٍلًكُكىاأٍلىنٍػعىاـً ُظيهيورًهًُ*ُُكيلَّهىاُكىجىعىلىُلىكيمُمًٌنى (ُفيتخيلُلوُأنوُإذاُُلًتىٍستػىويكاُعىلىىى
ُكحاج اُإليو ُعلىُالعرشُكاف٤ُتتاجن ةُا١تستومُعلىُالفلكُكاألنعاـُ،ُفلوُغرقتُكافُمستوين

السفينةُلسقطُا١تستومُعليهاُكلوُعثرتُالدابة٠ُترُا١تستومُعليهاُفقياسُىذاُأنوُلوُعدـُ
ُ.ْٕٓ(-سبحانوُكتعاذلُُ-العرشُلسقطُالربُ

ُمنوُالتنقلُبُتُالعرشُكالسماء.الشبهةُالثالثة ُ:ُقالواُ:ُىذاُيلـز

ُكاٞتوابُأفُيقاؿ:

٣تملُكتقدـُذكرُقاعدتناُأىلُالسنةُكاٞتماعةُفُاأللفاظُاجململةُكىيُُأفُلفظُالتنقلُلفظ
ُأفُنستفصلُمنهاُفنقوؿ:

ماُتريدكفُابلتنقل:ُأتريدكفُتنقلُاألجساـُمنُمكافُإذلُمكافُكماُىيُحاؿُا١تخلوقُتُ؟ُ
ُفإفُقصدمتُذلكُفهذاُينزهُالربُسبحانوُعنو.

                                                             
٘ٗ٘

 .ٕٔٔنمله مرعً الكرمً الحنبلً فً ألاوٌل الثمات  
٘ٗٙ

 .ٖٗٗ/ٔنمض الدارمً على المرٌسً  
٘ٗ1

 .5ٗ/ٖمجموع الفتاوى  
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صوصُعلىُماُيليقُابهللُهلالج لجُفإنناُنثبتُىذاُكإفُأردمتُابلتنقلُالنزكؿُاإل٢تيُالذمُثبتُفُالن
ُكماُتقدـُتقريرُذلك. ُكيفيتو ُا١تعٌتُكليسُمعٌتُذلكُأنناُنعلم

ًُمٍنُخىصىاًئًصُ ،ُفىًإٍفُنػىفىٍواُمىاُىيوى ُنػىفىوياُاٟتٍىرىكىةىُكىااًلٍنًتقىاؿى قاؿُابنُالقيمُرٛتوُهللاُ:ُ)أىمَّاُالًَّذينى

لًنػىٍفًسًو،ُفىأىصىابيواًُفُنػىٍفًيُاٍلمىٍخليوًؽُفػىقىٍدُأىصىابيواُكُى ًزـيُمىاُأىثٍػبػىتىوُي ُالى لىًكٍنُأىٍخطىئيواًُفُظىنًًٌهٍمُأىفَُّذىًلكى
ُالَّ زًـً لًنػىٍفًسًو،ُكىًفُنػىٍفًيًهٍمًُلبلى ًزـيُمىاُأىثٍػبػىتىوُي الى ًذمُخىصىاًئًصُاٍلمىٍخليوًقُتىُكىأىٍخطىئيواًُفُظىنًًٌهٍمُأىنَّوُي

ُ فىةىُيػىٍلزىميهىاُلىوىاًزـيُلًنػىٍفًسهىاُكىذىاهًتىا،ُيىٍستىًحيليُاتًٌصىاؼى ـىُأىفَُّالصًٌ اٍلمىٍخليوًؽُبًنىًظَتًًه،ُكىقىٍدُبػىيػَّنَّاًُفيمىاُتػىقىدَّ
ُاٍلعىٍبًد،ُكىيػىٍلزىميهىاُلىوىاًزـيُمًُ ًُفُحىقًٌ ُكىالى ُالرَّبًٌ ًُفُحىقًٌ ُعىنػٍهىاُالى

ُنػىٍفييُىىًذًهُاللَّوىازًـً ٬ُتىيوزي ٍُنًُجهىةًُفىبلى

ُاٍخًتصُى ،ُكىيػىٍلزىميهىاُلىوىاًزـيًُمٍنُحىٍيثي ُلًلرَّبًٌ
ُاللَّوىازًـً ُتًٍلكى ًُإثٍػبىاتي ٬ُتىيوزي اُاًبٍلعىٍبًد،ُفىبلى اًصهىاُاٍخًتصىاًصهى

اُاأٍلىٍصًلُكىااًلٍعتًُ ُٔتيرىاعىاًةُىىذى ًُإثٍػبىاتػيهىاُلًٍلعىٍبًد،ُفػىعىلىٍيكى كىالى ٍلبػيهىاُعىٍنوُي ُسى ٬ُتىيوزي ُفىبلى ُاًبلرَّبًٌ ُكيلًٌ ًُبًوًُف صىاـً
،ُكىعىلىىُاٍلعىٍبًد( ُتػىعىاذلى ُعىلىىُالرَّبًٌ مىاُييٍطلىقي

ْٖٓ.ُ

ُمُى ٤ُتيٍتىاجهًُإلىٍيًوًُإذلى ُىيوى ُاٞتًٍٍسًمُكىاٍلعىرىًضًُمٍنُمىكىافو ُيػيرىاديًُبًوُاٍنًتقىاؿي ُااًلٍنًتقىاؿى ُكقاؿُأيضنا:ُ)فىًإفَّ كىافو
ٍتػىنىعيُ ُٯتي ُ٭تىٍتىاجيًُإلىٍيًو،ُكىىيوى ُاٍمتػىنىعىُآخىرى اُاٍلمىٍعٌتى ًإذىاُأيرًيدىُهًبىاُىىذى ُاٟتٍىرىكىةُي ًلكى ،ُكىكىذى ُتػىعىاذلى لًلرَّبًٌ ًإثٍػبىاتيوُي

) ًإثٍػبىاتػيهىاَُّللًَُّتػىعىاذلى
ْٓٗ.ُ

ُ:ُاستشهادىمُبقوؿُالشاعر:الشبهةُالرابعة

ُقدُاستولُبشرُعلىُالعراؽُ***ُمنُغَتُسيفُكالُدـُمهراؽ

ُبلء.علىُأفُمعٌتُاالستواءُىوُاالستي

ُكالردُعليوُمنُكجوه:

:ُأفُتفسَتُاالستواءُابالستيبلءُغَتُمعركؼُفُلغةُالعربُكماُكردُفيوُإالُىذاُُالوجوُاألكؿ
ُالبيتُالعقيم.

                                                             
٘ٗ8

 .85ٖ-88ٖمختصر الصواعك المرسلة  
٘ٗ5

 .85ٖالمصدر السابك  
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يوضحُذلكُأفُعلماءُاللغة١ُتاُتكلمواُفُالعرشُدلُيذكرهُكاحدُمنهمُكقدُتقدمتُا١تصادرُ
ُكليسُفُأحدىاُىذاُالبيت.

ُكقدُتقدـُقوؿُابنُاألعراّب.َُٓٓاللغةُكدلُيقبلوهبلُىذاُالبيتُأنكرهُأىلُ

ُكاحدُُُٓٓ:ُأفُٚتيعُالنصوصُاليتُكردتُفيهاُصفةُاالستواءُالوجوُالثاين دلَُيتُمنهاُنصه
ُكافُمعناهُاالستيبلء١ُتاُاقتصرُعلىُلفظُاالستواء. ُٔتعٌتُاالستيبلءُكلو

اُاللٍَّفظىُقىًدُاطَّرىدىًُفُ ُكىرىدىُبًلىٍفًظُااًلٍسًتوىاًءُقاؿُابنُالقيمُرٛتوُهللا:ُ)أىفَُّىىذى ُاٍلقيٍرآًفُكىالسُّنًَّةُحىٍيثي

،ُفىًإذىاُجىاءُى ًلكى ُكىذى ُاٍسًتٍعمىاليويًُفُأىٍكثىًرُمىٍورًًدًه ُلىكىافى ُكىافىُمىٍعنىاهيُاٍستػىٍوذلى ًء،ُكىلىٍو ُااًلٍسًتيبلى ُديكفى
ُ لىُعىلىىُمىٍعٌتى ُاٍلمىٍعهيودي،ُكىأىمَّاُأىٍفَُيىٍيتىُمىٍوًضعهُأىٍكُمىٍوًضعىاًفًُبلىٍفًظُاٍستػىوىلُٛتًي اٍلمىٍأليوؼي ُأًلىنَّوُي اٍستػىٍوذلى

ًفُاٞتٍىًميًعُإًُ ُكىاًحدو،ُفػىيىدًَّعيُصىٍرفىوُي يًعُمىوىارًًدًهُعىلىىُمىٍعٌتن ًفُٚتًى ُقىًدُاطَّرىدىُاٍسًتٍعمىاليوُي ُلىٍفظو ًُإذلى ذلى
ًفيًوُفىًفيُغىايىةًُ الىوُي يػىٍعهىًدُاٍسًتٍعمى ُدلىٍُ ُُمىٍعٌتن اُلىٍوُدلٍى يػىٍقًصٍدهيُكىيػىٍفعىٍلويًُمٍنُقىٍصًدُاٍلبػىيىاًف،ُىىذى اٍلفىسىاًد،ُكىدلىٍُ

ُكىًفُالسًٌُ ًفيًو،ُفىكىٍيفى عىلىىُغىٍَتًُمىٍعنىاهيُالًَّذمُاطَّرىدىُاٍسًتٍعمىاليوُي يىاًؽُمىاَُيىٍيتُٛتىٍليوُي يىاًؽُمىاُيىكيٍنًُفُالسًٌ
) ُذىًلكى َيىٍىبى

ِٓٓ.ُ

ىذاُالبيتُالُيصحُاالحتجاجُبوُإذُالُيعلمُقائلوُكدلُيعلمُعصرُقائلوُىلُ:ُأفُُالوجوُالثالث
ُىوُمنُالعصورُاليتُدخلتُفيهاُعلىُاأللسنُاللكنةُكالعجمةُأـُال.

ا١تتقدمُتُكإ٪تاُنسبوُُّٓٓحيثُأنوُدلُيذكرهُأحدُمنُأىلُاللغةُكدلُيذكرُفُدكاكينُالشعراء
ليوُكبينناُكبينكمُديوافُاألخطلُا١تعتربُبعضهمُإذلُاألخطلُكالُبينةُعلىُذلكُكالُدليلُع

كمنُاحملاؿُأفُيكوفُىوُقوؿُاألخطلُكقدُتواردُأىلُاللغةُعلىُإنكارهُفعليوُبطلُ
ُاحتجاجكمُاألخطل.

                                                             
٘٘ٓ

وزاد  ٗٓٔ/ٖوالمحرر الوجٌز البن عطٌة  1ٕٗ/ٔممن أنكره : ابن فارس والخطابً وغٌرهما وانظر: نكت المرآن للمصاب  
 .ٙٗٔ/٘ومجموع الفتاوى البن تٌمٌة  ٖٕٔ/ٖالمسٌر البن الجوزي 

٘٘ٔ
 وهً فً المرآن سبع آٌات. 
ٕ٘٘

 .1ٖٖمختصر الصواعك المرسلة  ص  
ٖ٘٘

 .5ٖٗ/ٗا بعدم معرفة لائله: لال الخطابً رحمه هللا: )لم ٌمله شاعر معروف ٌصح االحتجاج بموله( بٌان تلبٌس الجهمٌة بل لالو 
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كىناُلفتة:ُكىيُتبُتُتناقضكمُكاتباعكمُا٢تولُذلكُأنكمُتردكفُأخبارُاْلحادُفُاالعتقادُ
عرمُالُيعلمُقائلوُكتستندكفُإليوُفهذاُبرىافُكالُتقبلوفُإالُا١تتواترُمثُتعمدكفُإذلُبيتُش

ُعلىُتناقضكم.

كقاعدتكمُالُتقبلُُْٓٓمثُلوُعلمُقائلوُفهوُخربُآحادُعنوُدلُيثبتُعنُاألخطلُابلتواتر
ُاالحتجاجُبو.

الُدليلُعليوُكاردُعنُالسلفُبلُالواردُعنهمُخبلفوُُٓٓٓ:ُأفُىذاُتكيل٤ُتدثُالوجوُالرابع
ُئلو؟أفيًتؾُكبلمهمُلقوؿ٣ُتهوؿُقا

ُقاؿُابنُالقيمُرٛتوُهللاُعنُتفسَتُاالستواءُابالستيبلء:

ُقىالُى ًبعه،ُكىالى ُاتى ُكىالى يىٍذىىٍبًُإلىٍيًوُصىاًحبه ُاَّللًَُّاًبلرٍَّأًمُاٍلميجىرًَّدُالًَّذمُدلىٍُ ـً اُتػىٍفًسَتهًُلكىبلى ـهُ)ىىذى ًإمىا وُي
ُأىحىدهًُمٍنُأىٍىًلُالتػَُّ ُالسَّلىًف(ًمٍنُأىئًمًَّةُاٍلميٍسًلًمُتى،ُكىالى ُأىقٍػوىاؿى ٍفًسًَتُالًَّذينىُ٭تىٍكيوفى

ٓٓٔ.ُ

:ُعلىُفرضُثبوتوُكداللتوُعلىُاالستيبلءُفبلُيقدـُىذاُعلىُأقواؿُالسلفُُالوجوُا٠تامس
ا١تتواترةُعنهمُمنُالصحابةُكالتابعُتُإذُىمُأىلُالشريعةُفهمُأعلمُبداللةُالنصُمنُىذاُ

ُالنصراين.الشاعرُاجملهوؿُالذمُيذكركفُأنوُاألخطلُ

ُكيفُكدلُيرًدُعنُكاحدوُمنهمُتفسَتهُابالستيبلء.

ُقاؿُابنُالقيمُرٛتوُهللا:

ًفًوُيىٍستػىٍلًزـيُأىحىدُى عىلىىًُخبلى ُكىاأٍلىئًمَّةُي ًُكتىاًبُاَّللًَُّالًَّذمُكىافىُالسَّلىفي ُاٍلقىٍوًؿًُفُتػىٍفًسًَت ُ)ًإٍحدىاثى
ًفُنػىٍفسًُ ُأىٍمرىٍيًن:ًُإمَّاُأىٍفُيىكيوفىُخىطىأُن ُيىشيكُّ خىطىأن،ُكىالى ُالسَّلىًفُاٍلميخىالًفىًةُلىوُي ُأىقٍػوىاؿي ًو،ُأىٍكُتىكيوفى

ُاًبٍلغىلىًطُكىا٠تٍىطىًأًُمٍنُقػىٍوًؿُالسَّلىًف( أىٍكذلى عىاًقلهُأىنَّوُي
ٕٓٓ.ُ

                                                             
٘٘ٗ

 هذا على سبٌل التنزل بؤن األخطل لاله. 
٘٘٘

 .ٗٗٔ/٘مجموع الفتاوى البن تٌمٌة  
٘٘ٙ

 .1ٖٖمختصر الصواعك المرسلة ص  



 

 
ٔ88 

ُنقوؿ:ُٖٓٓ:ُعلىُفرضُصحةُالبيتُالوجوُالسادس

صفةُاالستواءُقدُيدؿُعلىُاالستيبلءُلوجودُقرينةُتصرفوُعنُظاىرهُكىذآُتبلؼُآيتُ
فليسُهباُقرينةُتصرفهاُعنُتفسَتىاُابلعلوُكاالرتفاعُكالصعودُكاالستقرارُكالُيصرؼُعنُىذاُ
ا١تعٌتُا١تعركؼُفُاللغةُالعربيةُكعنُالسلفُإالُبقرينةُكالُقرينةُبلُالقرينةُدالةُعلىُكجوبُ

ُ.ٗٓٓتفسَتهُابلعلوُألنوُىوُىدمُالسلف

ُتواءُفُالبيتُٔتعٌتُالعلوُفيكوفُا١تعٌت::ُأنوُٯتكنُأفُنفسرُاالسُالوجوُالسابع

ُعبلُبشرُعلىُالعراؽ.

ُالسٍَّلًمُكىأىنتيميُكالعلوُىذاُعلوُمعنومُليسُحسيُكمنوُقولوُتعاذل:ُ) ًنيواُكىتىٍدعيواًُإذلى ُهتى فىبلى

ُ(.اأٍلىٍعلىٍوفُى

ُليسُحسينا فالعلوُفُاْليةُدؿُعلىُأفُا١تسلمُتُفوؽُالكفارُمعنوين
َٓٔ.ُ

أنوُقدُيقاؿُأبفُاالستواءُفُالبيتُٔتعٌتُالعلوُفإفُمنُآؿُإليوُأمرُالبلدُفقدُ:ُُالوجوُالثامن
استولُعلىُسريرُا١تلكُفيكوفُمعٌتُاستولُبشرُعلىُالعراؽُأمُ:ُاستولُعلىُسريرُ

ُا١تلك.

ُقاؿُابنُالقيمُرٛتوُهللا:

يُى ُدلىٍُ ٤ُتيىرَّؼو ري غىيػٍ ُكىصىحَُّأىنَّوُي اُاٍلبػىٍيتي لىٍوُصىحَُّىىذى ُ)أىنَّوُي ُحيجَّةهُعىلىٍيًهٍم،ُكىىيوى كيٍنًُفيًوُحيجَّةهُبىٍلُىيوى
ًلًكٍُبًنُمىٍركىافى،ُكىكىافىُأىًمَتناُعىلىىُاٍلعًُ ُكىافىُأىخىاُعىٍبًدُاٍلمى ا ًُبٍشرناُىىذى رىاًؽ،ُعىلىىُحىًقيقىًةُااًلٍسًتوىاًء،ُفىًإفَّ

                                                                                                                                                                              
٘٘1

 المصدر السابك. 
٘٘8

 من باب التنزل. 
٘٘5

 العبلمة ابن عثٌمٌن رحمه هللا.أفاده  
٘ٙٓ

 أفاده العبلمة ابن عثٌمٌن رحمه هللا. 
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ُعىادىةيُاٍلميليوًؾُكىنػيوَّاهًبُى ُكىمىاًُىيى ُسىرًيًرُاٍلميٍلًكُميٍستىًوينىُفىاٍستػىوىلُعىلىىُسىرًيرًىىا اُأىٍف٬ُتىًٍلسيواُفػىٍوؽى
ُ.ُٔٓعىلىٍيًو(

ُ:٦ُتاُيدؿُعلىُبطبلفُتفسَتُاالستواءُابالستيبلء:ُالوجوُالتاسع

كبشرُالُيصدؽُعليؤُُِٓأفُبشرُىوُبشرُبنُمركافُأخوُا٠تليفةُاألمومُعبدا١تلكُبنُمركاف
ُكافُكاليناُألخيوُ كانئبناُعنوُكدلُينازعُأخاهُا١تلكُكدلُيغالبوُأنوُاستوذلُعلىُالعراؽُألنوُقد

ُفا١تستورلُعلىُالعراؽُعبدا١تلكُالُبشر.

ُقاؿُابنُالقيمُرٛتوُهللا:

ُاٍلمىًلًكُبٍُ ُاٍلميٍستىًومُعىلىىُاٍلًعرىاًؽُعىٍبدى ءىُاٍلقىٍهًرُكىاٍلميٍلًكُلىكىافى ُاٍلميرىاديُاًبٍلبػىٍيًتُاٍسًتيبلى ُكىافى نىُ)لىٍو
ُ ئًُمىٍركىافى،ُالى ُكىافىُانى ًإ٪تَّىا يىكيٍنُمىًلكناًُمثٍػلىوي،ُكى ُكىدلىٍُ يىكيٍنُيػينىازًعيُأىخىاهيُاٍلميٍلكى ،ُفىًإفَُّبىشىرناُدلىٍُ بناُأىخيوهيًُبٍشره

ًؼُااًلٍسًتوىاءًُ ،ًُٓتًبلى ًُبٍشره ُعىٍبديُاٍلمىًلًكُالى ًتًو،ُفىاٍلميٍستػىٍورلُعىلىيػٍهىاُىيوى عىلىيػٍهىاُكىكىالًيناًُمٍنًُجهى ُلىوُي
اُإبًًٍذفًُ ُاٍلميليوًؾُتػىٍفعىليُىىذى ُنػيوَّابى ُعىلىىُسىرًيرًىىا،ُفىًإفَّ ًُفيهىاُكىاٍٞتيليوسي ُااًلٍسًتٍقرىاري ُكىىيوى ُاٟتٍىًقيًقيًٌ

اٍلميليوًؾ(
ّٓٔ.ُ

ُُ-:ُأنوُلوُسيٌلمُالوجوُالعاشر أفُاالستواءُفُالبيتُٔتعٌتُ:ُاالستيبلءُكأفُىذاُالبيتُُ-تنزالن
ُبوُ:صحيحُاثبت٬ُتوزُاالحتجاجُ

ُ لوُصحُىذاُلكافُفُحقُالبشرُك١تاُصحُإطبلقوُهبذاُا١تعٌتُعلىُهللا١ُتاُيًتتبُعليوُمنُلواـز
٬ُتبُتنزيوُهللاُعنهاُمنها:

أالُيكوفُهللاُمالكناُللعرشُقبلُمثُملكوُفيماُبعدُكاستوذلُعليوُإذُأنناُنعلمُأفُالعرشُ -
ُكافُموجودناُقبلُخلقُالسماكاتُكاألرضُأبكُ-كماُتقدـُُُ- ثرُمنُٜتسُتُألفُقد
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سنةُمثُخلقُهللاُتعاذلُالسماكاتُكاألرضُمثُاستولُعلىُالعرشُكدليلُىذاُقولوُ
ُعىلىىُتعاذل:ُ) اٍستػىوىلى ُمثيَُّ ـو ًُفًُستًَّةُأىيَّ ُالسَّمىاكىاًتُكىاأٍلىٍرضى الًَّذمُخىلىقى ًإفَُّرىبَّكيميُاَّللَُّي
ُالتفسَتُابالستيبلءُأالُيكوفُقادرناُاٍلعىٍرشًُ كمستوليناُعلىُالعرشُكالُمالكناُلوُ(ُفبلـز

ُملكوُ حىتُخلقُالسماكاتُكاألرضُكفُىذاُأعظمُالقدحُفُهللاُكفُعمـو
ُ.ْٔٓكقدرتو

ُمنُىذاُالتفسَتُأفُيكوفُهللُمضادُكمغالبُ،ُفغالبوُهللاُكاستوذلُعليوُ،ُ - كماُيلـز
 تعاذلُهللاُكتقدس.

ؿُللرجلُ:ُ)استوذلُعلىُالشيء(ُكىذاُقررهُابنُاألعراّبُكماُتقدـُإذُقاؿ:ُ)العربُالُتقُو
حىتُيكوفُلوُفيوُمضادُفأيهماُغلبُقيل:ُاستوذلُعليوُكهللاُالُمضادُلوُكىوُعلىُعرشوُُ

 كماُأخربُكاالستيبلءُبعدُا١تغالبةُ،ُقاؿُالنابغة:

ُإال١ُتثلكُأكُمنُأنتُسابقوُ***ُسبقُاٞتوادُإذاُاستوذلُعلىُاألمد(.

االستزادةُأرادُالشبوُاليتُأكردىاُاإلابضيُ،ُكمنُماُتقدـُىو٥ُتتصرُكجيزُفُالردُعلىُ~ُ
ُكتبُشيخ اإلسبلـُابنُُيفلَتجعُإذلُكتبُالعقائدُالسلفيةُكالردكدُعلىُا١تخالفُتُكخصوصنا

ُ.رٛتهماُهللاُتيميةُكتلميذهُابنُالقيم

ُكصلىُهللاُكسلمُعلىُنبيناُدمحمُكعلىُآلوُكصحبوُأٚتعُت.

ُ

ُ

ُ  
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